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Voorwoord

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseert voor 58 dijkringgebieden
het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers. In
dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor
de categorie a-keringen van dijkringgebied 42, Ooij en Millingen. Het detailniveau van
de analyses is afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het verschaffen van
een beeld van het overstromingsrisico.
Hoewel dit rapport een beeld geeft van de veiligheid van dijkring 42, dient het niet te
worden verward met een toetsrapport in het kader van de Waterwet. De in VNK2
berekende overstromingskansen laten zich niet zonder meer vergelijken met de
wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire
keringen veilig moeten kunnen keren.
Bij het tot stand komen van de resultaten spelen de provincies en de beheerders een
belangrijke rol. De provincie Gelderland heeft de overstromingsberekeningen
uitgevoerd, die ten grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de
overstromingsscenario’s. De beheerders hebben een essentiële bijdrage geleverd door
gegevens ter beschikking te stellen en de plausibiliteit van de opgestelde (alternatieve)
schematisaties te bespreken. De uitgevoerde analyses zijn zowel intern als extern
getoetst. Ten slotte heeft het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) de kwaliteit
van de analyses en rapportages steekproefsgewijs gecontroleerd.
Met de inzichten van VNK2 kunnen gericht maatregelen worden getroffen om
Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de
resultaten kunnen voorstellen voor maatregelen in de meerlaagsveiligheid onderling
worden afgewogen, kunnen versterkingsmaatregelen uit het
hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) worden geprioriteerd, aanvullende
gegevens gerichter worden ingewonnen en middelen en menskracht tijdens
hoogwatersituaties optimaler worden ingezet. Ten slotte vormen de resultaten van
VNK2 input voor de verschillende Deltadeelprogramma’s en de onderbouwing voor
nieuwe normering.
VNK2 is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van
Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg, uitgevoerd door de Waterdienst van
Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met waterkeringbeheerders, provincies,
kennisinstituten en ingenieursbureaus.
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige
samenwerking.
Harry Stefess
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat Waterdienst
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Managementsamenvatting

Wat is VNK2?
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in
Nederland in kaart brengt. In het voorafgaande project VNK1 zijn al voor 16 dijkringgebieden de overstromingsrisico’s in beeld gebracht. Voor drie van deze gebieden zijn
de gevolgen in detail berekend. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincies en Waterschappen zijn enkele jaren geleden gezamenlijk gestart met een vervolg
om met een verbeterde methode de overstromingsrisico’s voor geheel Nederland in
detail in kaart te brengen: VNK2. De rekenmethode van VNK2 maakt het mogelijk
overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen, overstromingswijzen en gegevens omtrent bewoning en bedrijvigheid (de gevolgen), kan
een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico.
Voor u ligt de rapportage van de analyse van dijkringgebied 42: Ooij en Millingen.
Waarom VNK2?
Inzicht in overstromingskansen en –gevolgen is essentieel om antwoord te kunnen geven op de vragen die spelen op het gebied van de bescherming tegen hoogwater. Met
een goed beeld van het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen kunnen
beter onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in waterveiligheid. VNK2 levert inzichten voor:
De politiek-maatschappelijke afweging of de waterveiligheid van Nederland op
orde is;
Het identificeren van relatief zwakke waterkeringen;
Het bepalen van de kosteneffectiviteit van risicoreducerende maatregelen;
De prioritering van preventieve maatregelen;
De prioritering van gevolgenbeperkende maatregelen;
De verbetering van toetsmethoden;
Afwegingen ten aanzien van zelfredzaamheid en rampenbestrijding;
Het opstellen van overstromingsrisicokaarten en plannen zoals vereist door de
Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).
Algemene beschrijving dijkringgebied
Dijkringgebied 42 Ooij en Millingen ligt gedeeltelijk in de provincie Gelderland en
grotendeels in Duitsland. De waterkeringen in het Nederlandse deel van dijkring 42
zijn circa 17,5 km lang, de waterkeringen in het Duitse deel hebben een lengte van
circa 43 km. In deze risicoanalyse worden de waterkeringen in het Duitse deel van
dijkring 42 niet beschouwd.
Het Nederlandse deel van de dijkring heeft een oppervlakte van circa 3.400 ha en is in
beheer bij Waterschap Rivierenland. Aan de noord- en oostzijde wordt de dijkring begrensd door de Waal, de Boven Rijn (Rhein) en het Bijlandsch Kanaal, aan de zuid- en
westzijde door hoge gronden. De primaire waterkering is een categorie a-kering. Het
dijkringgebied heeft volgens de Waterwet een gemiddelde overschrijdingskansnorm
van 1/1.250 per jaar. In de dijkring liggen 5 kunstwerken. Er bevindt zich tevens een
regionale waterkering in het gebied: de slaperdijk Querdamm – Kapiteldijk –
Duffeltdijk. Deze kering heeft een lengte van circa 5 km.
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Figuur 1: Ligging en waterkeringen van dijkring 42.

Resultaten
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor een dijkring. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de toetsing in het
kader van de Waterwet. In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen
voldoen aan de vigerende wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als
overstromingskansen, maar als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die het
waterkerend vermogen beïnvloeden. VNK2 geeft een schatting van de overstromingskans van de dijkring. Een ander verschil met de toetsing betreft dat in VNK2 de economische schade en slachtoffers door overstroming en de bijbehorende risico’s in beeld
worden gebracht (en in de toetsing niet).
Overstromingskans
In de uitgevoerde risicoanalyse is alleen gekeken naar het mogelijk falen van de categorie a-kering (de primaire waterkering van dijkring 42 op Nederlands grondgebied)
en naar de gevolgen van het falen van deze kering op Nederlands grondgebied. De
berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 42 (het
Nederlandse deel van de dijkring) is gelijk aan 1/280 per jaar.
De bijdrage van de categorie d-keringen (de keringen langs de Rijn in Duitsland) aan
de overstromingskans van het dijkringgebied is niet nader beschouwd. Echter, het niet
beschouwde Duitse deel van de dijkring draagt – net zoals elk willekeurig dijkvak met
een significante lengte – bij aan de overstromingskans. Het waterschap verwacht dat
de waterkeringen in het Duitse deel van de dijkring een significante bijdrage leveren
aan de kans op een overstroming en daarmee ook aan het overstromingsrisico van
dijkring 42, onder andere vanwege de lengte van het Duitse deel van de waterkering
(ca. 43 km). Het verdient daarom aanbeveling deze veronderstelling te verifiëren en
dus ook het risico dat verband houdt met de categorie d-kering in beeld te brengen.
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Figuur 2: Gecombineerde faalkans op vakniveau (per jaar) voor dijkring 42.

Hoewel de berekende faalkansen vrij uniform verdeeld zijn over de dijkring zijn de
faalkansen voor de dijkvakken in de Millingsebandijk, Duffeltdijk, Schuifdijk en Ooijsebandijk groter dan voor de dijkvakken in de Erlecomsedam-west en Erlecomsedamoost. De dijkvakken in de Millingsebandijk, Duffeltdijk, Schuifdijk en Ooijsebandijk
leveren de grootste bijdrage aan de overstromingskans van dijkring 42. De faalkansen
op vakniveau van deze dijkvakken worden met name gedomineerd door het faalmechanisme opbarsten en piping en in mindere mate door het faalmechanisme overloop
en golfoverslag. De bijdrage van de overige faalmechanismen is beperkt, evenals de
bijdrage van de kunstwerken.
Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen van dijkring 42 dat volgt uit de faalkansen en overstromingskansen komt grotendeels overeen met de verwachtingen van
de beheerder. Daar waar de beheerder een relatief grote faalkans verwacht, mede op
basis van de resultaten van de derde toetsronde, worden in de meeste gevallen ook
daadwerkelijk relatief grote kansen berekend.
Gevolgen van overstromingen
Nagenoeg elke doorbraak heeft hetzelfde overstromingspatroon. Dit is het gevolg van
de inrichting en de ligging van het gebied. In feite gedraagt de dijkring zich als een
bakje; deze vult zich nagenoeg in zijn geheel na een dijkdoorbraak. Binnen het dijkringgebied liggen enkele hoge lijnvormige elementen die het overstromingsverloop
beïnvloeden. De secundaire keringen zoals de Kerkdijk, de Kapiteldijk en de Querdam
(op de grens met Duitsland) zorgen voor een tijdelijke vertraging in de verspreiding
van het binnenstromende water. Door de beperkte hoogte ten opzichte van de resulterende waterdiepte bij een overstroming hebben deze keringen niet of nauwelijks invloed op het eindbeeld van de overstroming.
Bij een doorbraak van de waterkeringen van dijkring 42 zijn de gevolgen van een
overstroming relatief groot. Afhankelijk van de locatie en de optredende belastingcondities is bij een doorbraak langs de Waal 720 miljoen tot 1,5 miljard euro schade te
verwachten in alleen het Nederlandse deel van het dijkringgebied.
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Het aantal slachtoffers als gevolg van een dijkdoorbraak is sterk afhankelijk van de
mogelijkheden tot evacuatie. Omdat de hoogwaterstanden langs dijkring 42 worden
bepaald door de rivierafvoer, zijn hoogwatersituaties meerdere dagen van tevoren te
voorzien. Dit betekent dat een georganiseerde evacuatie zeer waarschijnlijk is.
Afhankelijk van de mogelijkheden tot evacuatie varieert het aantal slachtoffers tussen
10, bij een georganiseerde evacuatie, en 950, bij geen evacuatie.
Bij een dijkdoorbraak van het Nederlandse deel van dijkring 42 overstroomt ook Duits
grondgebied. De resulterende schade en slachtoffers als gevolg van het overstromen
van Duits grondgebied is niet meegenomen in de genoemde schades en slachtofferaantallen. Tegelijkertijd geldt dat schades en slachtofferaantallen als gevolg van een
doorbraak van de waterkering in het Duitse deel van dijkring 42 (categorie d-kering)
niet zijn meegenomen in de genoemde schades en slachtofferaantallen.
Overstromingsrisico
Door de kansen op een overstroming te combineren met de gevolgen van een overstroming is het overstromingsrisico in beeld gebracht, uitgedrukt in diverse risicomaten.
Economisch Verwachtingswaarde economische schade (M€ per jaar)
risico
Minimale economische schade bij een overstroming (M€)

4,3
1)

1.000

Gemiddelde1 economische schade per overstroming (M€)
Economische schade bij het zwaarste beschouwde scenario (M€)

1.200
1)

1.500

Slachtoffer- Verwachtingswaarde aantal slachtoffers (per jaar)
risico
Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming 1)

0,15
15

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming
Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde scenario

40
1)

Overlijdenskans van een individu per locatie exclusief het effect van
preventieve evacuatie (per jaar)V
(plaatsgebonden risico)

Overlijdenskans van een individu per locatie inclusief het effect van
preventieve evacuatie (per jaar)
(lokaal individueel risico)

1)

945
>1/100.000 per jaar,
in de laaggelegen
delen aan de westzijde van de dijkring
>1/10.000 per jaar.
>1/100.000 per jaar,
met uitzondering van
het meest oostelijke
deel van het dijkringgebied: ongeveer
1/150.000 per jaar

Er zijn scenario’s beschikbaar met potentieel kleinere of grotere gevolgen, de kans op deze
scenario’s is echter verwaarloosbaar klein, deze niet zijn meegenomen in de risicoanalyse.

Tabel 1: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 40.

De berekende verwachtingswaarde van de economische schade is 4,3 miljoen euro per
jaar. In geval van een overstroming is de economische schade gemiddeld 1,2 miljard
euro. Dit bedrag verschilt weinig van de maximale schade bij een doorbraak
(1,5 miljard euro). Dit is het gevolg van het feit dat de hele dijkring volstroomt in geval van een dijkdoorbraak op een willekeurige locatie: bij nagenoeg alle doorbraakscenario’s langs de Waal is de schade van dezelfde orde grootte.
De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers bedraagt 0,15 slachtoffers per jaar. In geval van een overstroming vallen er gemiddeld 40 slachtoffers. Het
plaatsgebonden risico (de kans dat een persoon die permanent op een bepaalde plaats
1

De gemiddelde economische schade of het gemiddeld aantal slachtoffers is de verwachtingswaarde gedeeld door de
overstromingskans
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binnen dit gebied verblijft, overlijdt als gevolg van een overstroming) is voor vrijwel
het gehele dijkringgebied >1/100.000 per jaar, en voor enkele laaggelegen gebieden
>1/10.000 per jaar.
Het lokaal individueel risico (de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie
zijn meegenomen) laat een klein verschil zien binnen het dijkringgebied. Voor het
meest oostelijk deel van het dijkringgebied is het lokaal individueel risico circa
1/150.000 per jaar. Voor het overige deel van het dijkringgebied is het lokaal individueel risico >1/100.000 per jaar.
De kans dat tenminste 15 personen slachtoffer worden van een overstroming is vrijwel
gelijk aan de overstromingskans van de dijkring (1/280 per jaar). De kans dat een
groep van tenminste 50 personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa
1/1.600 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 100 personen slachtoffer
wordt van een overstroming is circa 1/2.100 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 200 personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/20.000 per
jaar. De kans dat een groep van tenminste 950 personen slachtoffer wordt van een
overstroming is circa 1/74.000 per jaar. De kans dat er meer slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein.
De voorziene maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier (RvdR) leiden tot een verlaging van het MHW en daarmee tot een verlaging van de belasting op
de waterkeringen. De verlaging van het belastingniveau vertaalt zich in een reductie
van de overstromingskans van dijkring 42 van 1/280 per jaar naar 1/410 per jaar. De
verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier is circa 15
tot 30 cm, terwijl de decimeringshoogte (dit is de peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de overschrijdingsfrequentie met een factor 10) van de dijken van dijkringgebied 42 circa 75 tot 90 cm is. Dit verklaart de relatief kleine afname
van de faalkansen voor de verschillende faalmechanismen (factor 1,0 tot 2,0) en de
relatief geringe afname van de overstromingskans (factor 1,5).
Door gerichte ingrepen in de waterkeringen kan de overstromingskans van dijkring 42
worden verkleind. Een dijkverbetering over een lengte van in totaal circa 3,3 km tussen dijkpaal EN081 en EN094 (Ooijsebandijk), tussen dijkpaal ME042 en ME055
(Duffeltdijk) en tussen dijkpaal ME009 en ME015 (Millingsebandijk) gericht op het faalmechanisme opbarsten en piping leidt tot een afname van de overstromingskans van
dijkring 42 van 1/280 per jaar naar 1/740 per jaar (factor 2,6). Een extra ingreep in
de waterkeringen van dijkring 42 over een lengte van 5,8 km tussen dijkpaal EN065
en dijkpaal EN102 (Schuifdijk/Ooijsebandijk) en tussen dijkpaal ME033 en dijkpaal
ME048 en tussen dijkpaal ME064 en dijkpaal ME071 (Duffeltdijk) gericht op het faalmechanisme overloop en golfoverslag, leidt tot een verdere reductie van de overstromingskans van dijkringgebied 42 tot 1/830 per jaar.
Een combinatie van de voorziene Ruimte voor de Rivier maatregelen die het belastingniveau verlagen en gerichte ingrepen in de waterkeringen van dijkring 42 ten aanzien
van het faalmechanisme opbarsten en piping resulteert in een afname van de overstromingskans van dijkringgebied 42 van 1/280 per jaar naar circa 1/1.200 per jaar.
De te verwachten economische schade neemt af van 4,3 miljoen euro per jaar naar
1,0 miljoen euro per jaar. Het aantal te verwachten slachtoffers neemt af van 0,15 per
jaar naar 0,05 per jaar. Een verdere verkleining van de overstromingskans en het
overstromingsrisico is alleen mogelijk met versterkingsmaatregelen aan nagenoeg alle
dijkvakken in dijkring 42.
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Aanbevelingen
In de risicoanalyse is alleen gekeken naar het mogelijk falen van de categorie a-kering
(de primaire waterkering van dijkring 42 op Nederlands grondgebied) en naar de gevolgen van het falen van deze kering op Nederlands grondgebied. De lengte van de
primaire waterkeringen van dijkring 42 in Duitsland is circa twee maal de lengte van
de primaire waterkeringen van dijkring 42 in Nederland. Het overstroomd oppervlak
van de dijkring op Duits grondgebied na een dijkdoorbraak is daarnaast circa drie maal
zo groot als het overstroomd oppervlak van het Nederlandse deel van de dijkring. Verwacht wordt dat de overstromingskans en het overstromingsrisico van de dijkring als
geheel (op Nederlands en Duits grondgebied) door het niet beschouwen van de categorie d-keringen en het niet meenemen van de gevolgen op Duits grondgebied significant worden onderschat. De grootte van deze onderschatting is echter niet bekend.
Het verdient aanbeveling deze veronderstelling te verifiëren en het risico dat verband
houdt met de categorie d-kering in beeld te brengen.
Indien men de overstromingskans van de categorie a-kering van dijkring 42 en daarmee ook het overstromingsrisico significant wenst te verlagen door middel van dijkversterkingen, dan sorteren maatregelen ten aanzien van het faalmechanisme opbarsten
en piping het meeste effect. Voor het reduceren van de overstromingskans met een
factor 2,6 is een dijkverbetering met betrekking tot dit faalmechanisme over een traject van minimaal 3,3 km nodig. Deze dijkvakken betreffen dijkvakken in de Ooijsebandijk (tussen dijkpaal EN080 en EN094), Duffeltdijk (tussen dijkpaal EN042 en
EN055) en Millingsebandijk (tussen dijkpaal ME009 en ME015). Met een dergelijke
verbetering neemt het overstromingsrisico significant af met circa 60%.
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Technische samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkringgebied 42: Ooij en Millingen in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart
(VNK2). In deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken
en wordt op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze resultaten berusten. De analyse door VNK2 omvat de volgende stappen:
1. De schematisatie van de dijkring
Dijkringgebied 42 Ooij en Millingen ligt gedeeltelijk in de provincie Gelderland en grotendeels in Duitsland. De waterkeringen in het Nederlandse deel van dijkring 42 zijn
circa 17,5 km lang, de waterkeringen in het Duitse deel hebben een lengte van circa
43 km. Binnen het project VNK2 worden de waterkeringen in het Duitse deel van dijkring 42 niet beschouwd. Het waterschap verwacht dat de waterkeringen in het Duitse
deel van de dijkring een significante bijdrage leveren aan de kans op een overstroming
en daarmee ook aan het overstromingsrisico van dijkring 42, onder andere vanwege
de lengte van het Duitse deel van de waterkering (ca. 43 km). Het verdient aanbeveling deze veronderstelling te verifiëren en dus ook het risico dat verband houdt met de
categorie d-kering in beeld te brengen.

Kerkdijk
Kapiteldijk
Qeurdamm

Categorie a
Regionale keringen

Figuur 3: Ligging en waterkeringen van dijkring 42.

Het Nederlandse deel van de dijkring heeft een oppervlakte van circa 3.400 ha en is in
beheer bij Waterschap Rivierenland. Aan de noord- en oostzijde wordt de dijkring begrensd door de Waal, de Boven Rijn (Rhein) en het Bijlandsch Kanaal, aan de zuid- en
westzijde door hoge gronden. De primaire waterkering is geheel van de categorie a. Er
bevindt zich tevens een regionale waterkering in het gebied: de slaperdijk Querdamm
– Kapiteldijk – Duffeltdijk, met een lengte van 5 km. Het dijkringgebied heeft volgens
de Waterwet een overschrijdingskansnorm van 1/1.250 per jaar.

13

Ten behoeve van de risicoanalyse zijn de dijken van dijkring 42 ingedeeld in 24 dijkvakken. Er zijn geen faalkansen berekend voor de faalmechanismen van de dijken en
kunstwerken waarbij op voorhand duidelijk was dat de bijdrage daarvan aan de overstromingskans zeer gering zou zijn. Van 2 kunstwerken (pijpleidingen) is de diameter
dermate klein, dat de gevolgen bij eventueel falen beperkt zullen zijn. De twee betreffende leidingen zijn dan ook niet meegenomen in de risicoanalyse voor dijkring 42.
Van de 7 kunstwerken in de dijkring zijn 5 kunstwerken nader geanalyseerd. Tabel 2
geeft een overzicht van de vakindeling en de kunstwerken in de categorie a-kering.
Dijken

Kunstwerken

Totale lengte

17,3 km

Aantal dijkvakken

24

Gemiddelde lengte dijkvak

0,7 km

Totaal aantal kunstwerken

7

Aantal beschouwde kunstwerken

5

Tabel 2: De vakindeling van dijkring 42.

2. De berekening van faalkansen
Alle dijkvakken en kunstwerken in dijkring 42 zijn in eerste instantie beschouwd. Echter, niet voor alle faalmechanismen van de vakken en kunstwerken zijn de faalkansen
bepaald. Deze zijn dan ook niet meegenomen bij de bepaling van de overstromingskans. Voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag zijn alle dijkvakken meegenomen. Voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging
bekleding en erosie dijklichaam is in overleg met beheerder en op basis van een beschouwing van de ontwerpperiodes een selectie gemaakt van de 4 zwakste vakken zoals volgt uit de derde toetsronde. Na analyse van deze zwakste vakken is gebleken dat
deze nauwelijks bijdragen aan de overstromingskans. Daarom zijn geen extra vakken
voor deze faalmechanismen beschouwd; de bijdrage aan de overstromingskans is te
verwaarlozen.
Voor het faalmechanisme opbarsten en piping is aan de hand van de resultaten van de
derde toetsronde, beschikbare gegevens en op basis van conservatieve criteria ten
aanzien van benodigde kwelweglengtes, een selectie gemaakt van de dijkvakken die
mogelijk bijdragen aan het overstromingsrisico. Voor de kunstwerken is met de resultaten van de derde toetsronde en op basis van eenvoudige beoordelingen bepaald welke kunstwerken en faalmechanismen mogelijk een significante bijdrage leveren aan de
overstromingskans. Alleen deze kunstwerken zijn meegenomen in de analyse. Tabel 3:
geeft een overzicht van de voor de berekening van de overstromingskans beschouwde
faalmechanismen, vakken en kunstwerken.
Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijken

Overloop en golfoverslag

24

Opbarsten en piping

18

Kunstwerken

Aantal
vakken/kunstwerken

Macrostabiliteit binnenwaarts

4

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

4

Overslag/overloop

4

Betrouwbaarheid sluiting

1

Onder- en achterloopsheid

-

Sterkte en stabiliteit

3

Tabel 3: Beschouwde faalmechanismen en het aantal nader beschouwde vakken / kunstwerken.

Het falen van een waterkering betekent dat deze haar waterkerende functie verliest en
dat als gevolg daarvan een overstroming plaatsvindt. De faalkansen worden berekend
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per dijkvak en per kunstwerk en deze kunnen daarna worden gecombineerd over de
gehele dijkring. Uit de combinatie van de faalkansen van de dijkvakken en de kunstwerken volgt een totale overstromingskans van 1/280 per jaar voor de categorie akering van dijkring 42. Er is geen sprake van een beperkt aantal zwakke plekken in de
dijkring die de ringkans domineren. De faalkansen zijn vrij uniform verdeeld over de
dijkvakken.
Tabel 4 toont de berekende faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 42. Hieruit
blijkt dat de overstromingskans voor dijkring 40 met name bepaald wordt door het
faalmechanisme opbarsten en piping en in mindere mate door het faalmechanisme
overloop en golfoverslag. De gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping is 1/300 per jaar. Door het combineren met de overige faalmechanismen neemt de opgerolde faalkans voor de hele dijkring (de overstromingskans) toe
naar 1/280 per jaar. De faalkansen voor de overige mechanismen zijn naar verhouding
zo klein dat de overstromingskans weinig afwijkt van de faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping. Het beeld van de berekende faalkansen is in hoofdlijnen
consistent met het resultaat van de derde toetsronde en het beeld van de beheerder
van deze dijkring.
Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

Kunstwerk

Overloop en golfoverslag
Niet sluiten
Onderloopsheid en achterloopsheid (piping)
Constructief falen

Overstromingskans

Faalkans (per jaar)
1/2.500
1/440.000
1/300
1/210.000
1/7.000
1/44.000
<1/1.000.000
1/280

Tabel 4: Berekende faalkansen per faalmechanisme

Het faalmechanisme opbarsten en piping draagt voor circa 85% bij aan de totale
overstromingskans van dijkring 42 en is daarom bepalend voor de totale overstromingskans. Daarnaast heeft het faalmechanisme overloop en golfoverslag met circa
10% nog een relatief grote bijdrage aan de overstromingskans (1/2.500 per jaar). De
overige faalmechanismen (macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam) dragen met beiden 0,1% nauwelijks bij aan de totale overstromingskans van de dijkring. De kunstwerken leveren een beperkte bijdrage van circa
5% aan de totale overstromingskans.
De berekening van scenariokansen
Het projectbureau VNK2 heeft dijkring 42 ten behoeve van de overstromingsberekeningen ingedeeld in 3 ringdelen (Figuur 4). Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat
de gevolgen van een doorbraak in het betreffende deel van de dijkring nagenoeg gelijk
zullen zijn ongeacht de precieze locatie van de doorbraak in het ringdeel. Algemeen
geldt dat ringdelen worden vastgesteld aan de hand van het stelselmatig langs de dijkring onderzoeken of het overstromingspatroon significant wijzigt. Hierbij spelen discontinuïteiten in het dijkringgebied een grote rol, zoals lokale verhogingen in het achterland of de aansluiting van een secundaire keringen op de primaire kering. Wanneer
een doorbraaklocatie aan de andere kant van een discontinuïteit ligt, kan dit leiden tot
een significant verschillend overstromingspatroon in het dijkringgebied.

15

Ooij

Kekerdom

Tiengeboden

Figuur 4: Ringdelen en breslocaties dijkring 42.

De indeling van de ringdelen in dijkring 42 is gebaseerd op de aansluiting van de secundaire keringen in het gebied op de primaire kering. Dit zijn in dit geval de Kerkdijk
en de Kapiteldijk rondom het dorp Ooij. Deze sluiten aan op de primaire waterkering
langs de Waal waardoor er sprake is van een discontinuïteit. Daar waar de secundaire
keringen aansluiten op de primaire kering zijn de grenzen van de ringdelen gelegd. Bij
een overstroming binnen dit ringdeel zal het overstromingspatroon globaal hetzelfde
zijn vanwege de compartimenterende werking van de secundaire keringen, ongeacht
de hydraulische condities waaronder de overstroming plaats vindt. Voor een
overstroming boven- of benedenstrooms van ringdeel Ooij geldt globaal hetzelfde.
Over het algemeen geldt dat bij een doorbraak langs de grote rivieren een dusdanige
daling van de waterstand te verwachten is dat de kans op een doorbraak op een andere locatie langs dezelfde rivier klein zal zijn. Bij de berekening van de scenariokansen
is daarom uitgegaan van ontlasten na een doorbraak.
Elk scenario bestaat uit één doorbraaklocatie met een bijbehorend overstromingsverloop. Voor elk scenario is berekend hoe groot de kans is dat deze optreedt (de scenariokans). In dijkring 42 zijn 3 mogelijke doorbraakscenario’s gedefinieerd aan de hand
van de eerder gedefinieerde ringdelen (Figuur 4).
3. De berekening van de gevolgen
Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende belastingcondities: toetspeil minus 1 decimeringhoogte (tp-1d), toetspeil (tp) en toetspeil
plus 1 decimeringshoogte (tp+1d). De decimeringhoogte is gedefinieerd als het
absolute verschil in hoogte tussen het toetspeil (MHW) en een waterstand met een
overschrijdingsfrequentie die 10 keer hoger of lager is dan die van het toetspeil.
De gevolgen van een doorbraak zijn berekend met HIS-SSM. Afhankelijk van de belastingcondities en de doorbraaklocatie is bij een doorbraak tot 1,5 miljard euro schade te
verwachten (Tabel 5).
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Ringdeel

Breslocatie

Belastingscondities
tp-1d

1

2

3

Kekerdom

Ooij

Tiengeboden

tp

tp+1d

schade (miljoen €)

1010

1330

1555

aantal slachtoffers

15 - 125

15 – 155

20 - 185

schade (miljoen €)

930

1245

1520

aantal slachtoffers

35 - 305

65 - 600

105 - 945

schade (miljoen €)

720

1015

1280

aantal slachtoffers

10 -90

15 - 135

20 - 200

Maximaal

Ringdeel

schade (miljoen €)

1550

scenario

1, 2 en 3

aantal slachtoffers

105 - 965

Tabel 5: Overzicht resultaten overstromingsberekeningen.

Het aantal slachtoffers als gevolg van een dijkdoorbraak is daarnaast afhankelijk van
de mogelijkheden tot evacuatie. Doordat een hoogwatersituatie meerdere dagen van
tevoren is te voorzien is een georganiseerde evacuatie waarschijnlijk. Het aantal
slachtoffers in de overstromingsberekeningen is minimaal 10, bij een voorziene hoogwatersituatie (belastingconditie toetspeil minus 1 decimeringshoogte) en een georganiseerde evacuatie in het ringdeel Tiengeboden. Het maximaal aantal slachtoffers op
basis van de overstromingsberekeningen is gelijk aan 965 bij een onverwachte overstroming (bij een belastingconditie toetspeil plus 1 decimeringshoogte) zonder evacuatie met een bres in alle drie de ringdelen. Specifiek voor een doorbraak in ringdeel 2
geldt dat het aantal slachtoffers relatief groot is. Dit is het gevolg van de compartimenterende werking van de Kapiteldijk en de Kerkdijk rondom Ooij.
Tussen de economische schade en het aantal slachtoffers bestaat een sterke correlatie,
enerzijds doordat de dijkring bij vrijwel elk doorbraakscenario helemaal overstroomt
en anderzijds doordat gebieden van grote economische waarde (bebouwd gebied) over
het algemeen ook de grootste bevolkingsconcentraties bevatten.
4. Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen
Het risico is berekend door de kansen en gevolgen van de diverse overstromingsscenario’s te combineren. Bij de selectie van de overstromingsberekeningen is steeds gekeken naar de belastingcondities waarbij het optreden van de diverse scenario’s het
meest waarschijnlijk is. Als een scenario naar verwachting pas optreedt bij een zeer
hoge waterstand, dan is dus uitgegaan van een overstromingsberekening die hoort bij
een extreme waterstand.
De waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn gebruikt om de koppeling te maken met de gevolgen van overstromingsscenario’s. Het ontwerppunt beschrijft de meest waarschijnlijke combinatie van waarden van de stochasten waarbij
het overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is de gevolgberekening
geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen peil. Het gevolg
hiervan is dat enkele gevolgberekeningen, zoals die van een overstroming in het
ringdeel Ooij bij een belastingconditie van toetspeil minus 1 decimeringhoogte, niet
gebruikt zijn. De kans dat het ringdeel Ooij faalt bij een dergelijk lage waterstand is
verwaarloosbaar klein.
5. De berekening van het overstromingsrisico
De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 4,3 miljoen euro per
jaar. In geval van een overstroming is de schade minimaal circa 1,0 miljard euro en
maximaal 1,5 miljard euro (zie de schadefunctie / FS-curve in Figuur 5). Uit de Figuur
wordt duidelijk dat de kans op een overstroming met een minimale schade van
1,0 miljard euro gelijk is aan 1/280 per jaar. Dit scenario treedt op bij een bres in het
ringdeel Tiengeboden bij een verwachte hoogwatersituatie met een belastingconditie
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van toetspeil en een georganiseerde evacuatie. De kans op tenminste 1,5 miljard euro
schade is ongeveer 1/7.400 per jaar, dit scenario treedt op bij een bres in het ringdeel
Ooij bij een verwachte hoogwatersituatie met georganiseerde evacuatie bij een belastingconditie van toetspeil plus 1 decimeringshoogte. De maximale schade van
1,55 miljard euro treedt op bij een bres in alle ringdelen bij een onverwachtte hoogwatersituatie zonder evacuatie met een belastingconditie van toetspeil plus 1
decimeringhoogte.
Het overstromingsscenario waarbij het ringdeel Kekerdom faalt heeft de grootste bijdrage aan het totale economische overstromingsrisico, namelijk 65%. Dit is het gevolg
van de grote kans op het voorkomen van van een overstroming in dit ringdeel. Het
overstromingsscenario waarbij het ringdeel Ooij faalt heeft ondanks de potentieel grote gevolgen een relatief kleine bijdrage aan het economische risico (minder dan 1%).
Dit is het gevolg van de relatief kleine faalkansen voor de dijkvakken in het ringdeel
Ooij. Het overige deel van het overstromingsrisico wordt veroorzaakt door het ringdeel
Tiengeboden.
De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is gelijk aan 0,15 slachtoffers per
jaar. Als er een overstroming optreedt is het aantal slachtoffers:
minimaal 15 bij een bres in het ringdeel Tiengeboden of Kekerdom bij een verwachte hoogwatersituatie met een georganiseerde evacuatie en bij een belastingconditie van toetspeil.
maximaal 965 bij een bres in alle drie de ringdelen bij een onverwachte hoogwatersituatie zonder evacuatie en bij een belastingconditie van toetspeil plus 1
decimeringhoogte.
Het gemiddeld aantal slachtoffers bij een overstroming is gelijk aan 40.
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Figuur 5:

FS-Curve dijkring 42.

Voor dijkring 42 is tevens het groepsrisico bepaald (weergegeven in de FN-curve in
Figuur 6). Uit de FN-curve blijkt dat de kans op een totaal aantal slachtoffers van ten
minste 15 personen gelijk is aan de overstromingskans van de dijkring (1/280 per
jaar). De kans dat een groep van tenminste 100 personen het slachtoffer wordt van

18

een overstroming is circa 1/2.100 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 950
personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/74.000 per jaar.
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Figuur 6:

FN-Curve dijkring 42.

Bij bovenstaande figuren wordt opgemerkt dat het verschil in vorm tussen de FN-curve
en de FS-curve wordt veroorzaakt door de relatief grote invloed van evacuatie(kansen)
op het aantal slachtoffers en de relatief kleine invloed op de economische
schade(kansen).

Figuur 7:

Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 42.
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Het plaatsgebonden risico is de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende
een jaar continu op dezelfde plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een overstroming. Bij het bepalen van het plaatsgebonden risico wordt evacuatie buiten beschouwing gelaten. Uit Figuur 7 blijkt dat het plaatsgebonden risico in vrijwel de hele dijkring groter is dan 1/100.000 per jaar (oftewel 10-5 per jaar). In de laaggelegen delen
aan de westzijde van de dijkring is het plaatsgebonden risico het grootst (groter dan
1/10.000 per jaar). Deze delen zullen bij een overstroming als eerste en het snelste
vollopen. De Kapiteldijk is goed herkenbaar in de figuur, het plaatsgebonden risico is
hier lager (ongeveer 1/150.000 per jaar). Dit is het gevolg van de kleinere waterdiepte
vanwege de relatief hoge ligging van de Kapiteldijk.

Figuur 8:

Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 42.

Het lokaal individueel risico is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een overstroming in dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie
zijn meegenomen. Het lokaal individueel risico is vrijwel overal groter dan 1/1.000.000
per jaar. In het meest oostelijke deel van het dijkringgebied is het lokaal individueel
risico het kleinst, ongeveer 1/150.000 per jaar (Figuur 8). Dit is een logisch gevolg van
een dijkdoorbraak aan de bovenstroomse zijde van de dijkring, waardoor het gebied
van oost naar west volstroomt. In de gebieden waar de waterdiepte het grootst is, is
het lokaal individueel risico het grootst. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de grote
waterdiepten die hier berekend zijn, deze grote waterdiepten komen tot uitdrukking in
het berekende LIR in deze delen van het dijkringgebied.
6. Gevoeligheidsanalyses
De uitgevoerde gevoeligheidsanalyses richten zich op het effect op de overstromingskans na uitvoering van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier
(1), na uitvoering van gerichte verbetermaatregelen aan de zwakste dijkvakken (2) en
de combinatie van deze twee (3). In alle gevallen wordt de overstromingskans verlaagd. De belangrijkste bevindingen zijn:
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In de eerste analyse is de doelstelling (=waterstandseffect) van de PKB Ruimte voor
de Rivier meegenomen en is het effect hiervan op de overstromingskansen bepaald.
- Voor dijkring 42 is in de huidige situatie een overstromingskans van 1/280 per jaar
berekend. Wanneer de PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen worden uitgevoerd
wordt een overstromingskans van 1/410 per jaar berekend (afname met een
factor 1,5).
- Over het algemeen geldt dat de faalkansen op vakniveau verbeteren met een
factor 1,3 tot 2,6. Voor het faalmechanisme opbarsten en piping verbeteren de
faalkansen op vakniveau met een factor 1,3 tot 1,9 met een uitschieter tot 2,2,
terwijl de faalkansen voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag op
vakniveau verbeteren met een factor 1,6 tot 2,6.
In de tweede analyse is de overstromingskans van de categorie a keringen van
dijkring 42 door middel van gerichte maatregelen gereduceerd. De volgorde van de
verbeteringen per dijkvak is dusdanig dat de overstromingskans met zo min mogelijk
maatregelen zo veel mogelijk wordt gereduceerd. Dit betekent dat de vakken met de
grootste bijdrage aan de totale overstromingskans als eerste worden verbeterd op het
maatgevende faalmechanisme. Vervolgens is steeds opnieuw de overstromingskans
berekend.
- De overstromingskans kan worden verkleind van 1/280 per jaar tot 1/740 per jaar
(een reductie van de faalkans met een factor 2,6) door gerichte maatregelen te
nemen in dijkvakken waar het faalmechanisme opbarsten en piping maatgevend
is. Dit komt overeen met circa 3,3 km dijkversterking op een totale lengte van de
dijkring van circa 17,5 km.
- Door het verbeteren van 9 extra vakken (5,5 km) neemt de overstromingskans
van dijkring 42 verder af van 1/740 per jaar naar 1/830 per jaar. Om een nog
verdere verlaging van de overstromingskans te bereiken die significant is, is een
relatief grote ingreep nodig waarbij dijkvakken worden verbeterd op meerdere
faalmechanismen over nagenoeg de gehele lengte van de waterkeringen van
dijkring 42.
In de derde en laatste analyse is het effect bepaald op de overstromingskans en het
overstromingsrisico van een combinatie van de Ruimte voor de Rivier maatregelen en
enkele gerichte additionele maatregelen in de Waaldijken van dijkring 42. Voor de
bepaling van het effect van deze combinatie wordt uitgegaan van de situatie waarbij
de 5 dijkvakken van de Waaldijken met de grootste faalkans voor het faalmechanisme
opbarsten en piping zijn verbeterd:
- De combinatie leidt tot een afname van de overstromingskans van dijkring 42 naar
circa 1/1.200 per jaar.
- De verwachtingswaarde van het economisch risico neemt af van 4,3 miljoen euro
per jaar naar 1,0 miljoen euro per jaar.
- De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers neemt als gevolg van de combinatie van maatregelen met circa 67% af van 0,15 naar 0,05 slachtoffers per jaar.
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1

1.1

Inleiding

Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart
Na de watersnoodramp van 1953 werden door de Deltacommissie de fundamenten van
het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe
veiligheidsfilosofie geïntroduceerd: de kosten van dijkverzwaring werden voor de
eerste maal expliciet afgewogen tegen de verlaging van het overstromingsrisico. Ook
de tweede Deltacommissie (Commissie Veerman) heeft geadviseerd om het
beschermingsniveau te bepalen op basis van een afweging van de omvang van
overstromingsrisico’s. Hoewel de beschouwing van de eerste Deltacommissie uitging
van overstromingskansen en overstromingsrisico’s, konden deze destijds nog niet goed
worden berekend. Tegenwoordig kan dat wel.
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), tegenwoordig
Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) genaamd, is in 1992 een
ontwikkelingstraject ingezet om het kwantificeren van overstromingskansen en
overstromingsrisico’s mogelijk te maken, de zogenaamde Marsroute. Op basis van
diverse studies, zoals de Casestudies 1998, ONIN en SPRINT zijn de rekentechnieken
verder ontwikkeld. Na de PICASO-studie is Veiligheid Nederland in Kaart (VNK1)
uitgevoerd en zijn wederom verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. In
2006 is vervolgens het project VNK2 van start gegaan. In VNK2 wordt het
overstromingsrisico in Nederland in beeld gebracht. De inzichten die daarbij worden
opgedaan zijn van grote waarde voor de bescherming van Nederland tegen
overstromingen.

1.2

Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart
Het project VNK2 wordt uitgevoerd door RWS Waterdienst in opdracht van het
Directoraat Generaal Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie
van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal overleg (IPO). Voor de uitvoering
van de feitelijke berekeningen is het Projectbureau VNK2 opgericht. Het Projectbureau
werkt samen met waterschappen en provincies, en wordt daarbij ondersteund door
ingenieursbureaus. Door kennisinstituten wordt bijgedragen aan de verdere
methodiekontwikkeling en de operationalisering van het analyse-instrumentarium. Het
ENW controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van de analyses en rapportages.
In het project VNK2 worden de kansen op en de gevolgen van overstromingen per
dijkring berekend. Een dijkring bestaat uit een aaneengesloten keten van
waterkeringen (en mogelijk hooggelegen gronden) waarmee het omsloten gebied (het
dijkringgebied) tegen overstromingen wordt beschermd. In totaal zijn er in Nederland
57 van dit type dijkringen. Dijkringen 23 (Biesbosch; wordt grotendeels ontpolderd) en
33 (Kreekrakpolder; uitsluitend categorie c-keringen) worden in VNK2 niet beschouwd.
Daarnaast zijn er sinds de uitvoering van de Maaswerken 46 Maaskaden. Het project
VNK2 voert de berekeningen van de overstromingskansen en –gevolgen uit voor 55
dijkringgebieden en 3 Maaskaden.
VNK2 verschaft inzicht in de betrouwbaarheid van de waterkeringen, identificeert de
zwakke plekken, berekent het overstromingsrisico en geeft mogelijkheden aan om dit
risico te verkleinen. VNK2 levert zo basisinformatie voor politiek-maatschappelijke
afwegingen ten aanzien van investeringen in de waterveiligheid van Nederland.
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1.3

Overschrijdingskansen en overstromingskansen
De huidige Nederlandse veiligheidsnormen zijn gedefinieerd als overschrijdingskansen.
De waterstanden die horen bij deze overschrijdingskansen worden “toetspeilen”
genoemd. Deze waterstanden moeten de waterkeringen veilig kunnen keren, rekening
houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen beïnvloeden.
De wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen zijn niet gelijk aan
overstromingskansen. Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkringgebied
daadwerkelijk een overstroming voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de
overschrijdingskansen uit de Waterwet niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van
dijkringgebieden:
Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkringgebied daadwerkelijk een
overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de
conditie van een hele dijkring. Een overschrijdingskans uit de Waterwet is een
normwaarde. Door de aanwezigheid van reststerkte hoeft een dijk bij een
overschrijding van een waterstand die gelijk is aan het toetspeil nog niet direct te
bezwijken. Het is echter ook mogelijk dat een dijk bij een waterstand beneden het
toetspeil bezwijkt door bijvoorbeeld het faalmechanisme Opbarsten en piping. De
conditie van een waterkering kan afwijken van de norm, zowel in positieve als
negatieve zin.
Een overschrijdingskans heeft alleen betrekking op de hydraulische belastingen
(waterstanden). Om een overstromingskans te kunnen berekenen moeten ook de
onzekerheden ten aanzien van de sterkte-eigenschappen van waterkeringen
expliciet worden meegenomen.
De overschrijdingskans is gedefinieerd per dijkvak. De overstromingskans heeft
betrekking op de hele dijkring. Als bij een toetsing in het kader van de Waterwet
wordt berekend of een waterkering het toetspeil veilig kan keren, wordt ieder
dijkvak apart gekeken. Bij het bepalen van een overstromingskans moeten de
faalkansen van alle dijkvakken worden gecombineerd. Daarbij speelt ook de totale
lengte van de kering een rol: hoe langer een kering, hoe groter de kans dat zich
ergens een zwakke plek bevindt. Dit fenomeen wordt ook wel het lengte-effect
genoemd.

1.4

Rekenmethode VNK2
In het project VNK2 worden overstromingsrisico’s berekend. Deze risico’s worden
bepaald door de kansen op de vele mogelijke overstromingsscenario’s te combineren
met de bijbehorende gevolgen van overstromingen. Voor een nadere toelichting op de
verschillende onderdelen van de risicoberekeningen wordt verwezen naar de
handleiding [ref 1], het achtergrondrapport dijken [ref 2] en het overall rapport
kunstwerken [ref 3]. In Figuur 9 zijn de stappen die achtereenvolgens worden gezet
om het overstromingsrisico te berekenen, schematisch weergegeven. In de daarop
volgende tekst worden deze verder verduidelijkt.
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Kansenspoor

Gevolgenspoor

Stap 1
Verdeel de dijkring (cf. Waterwet) in vakken
waarin de sterkte-eigenschappen en belastingen
homogeen zijn.
Vak 2

Stap 1
Verdeel de dijkring in ringdelen waarvoor de
gevolgen ongeacht de breslocatie (vrijwel)
gelijk zijn. De grens van een ringdeel valt
samen met een vakgrens.

Vak 1

Ringdeel 2
Vak 3

Vak 5

Ringdeel 1
Vak 4

Stap 2
Bereken per vak een faalkans voor de
verschillende faalmechanismen
Vak

1
2
3
4
5
Combin

Faalkans per
faalmechanisme
Overloop
Piping
KansOver,1
KansPip,1
KansOver,2
KansPip,2
KansOver,3
KansPip,3
KansOver,4
KansPip,4
KansOver,5
KansPip,5
KansOver
KansPip

Faalkans per
vak
Kans1
Kans2
Kans3
Kans4
Kans5
Overstr, kans

Uit de combinatie van de kansen per
faalmechanisme per vak volgt de kans op
een overstroming ergens in de dijkring. Bij
het combineren van de faalkansen wordt
rekening gehouden met afhankelijkheden
tussen faalmechanismen en vakken.
Stap 3
Bereken de scenariokansen op basis van de
kansen per vak. De scenariokansen zijn nodig
om de koppeling tussen kansen en gevolgen te
kunnen maken.

Scenario
1
2
3
Som

Scenariokans
Kans1
Kans2
Kans3
Kans

Omdat de scenarioset alle mogelijke
overstromingsverlopen omvat, is de som van
de scenariokansen gelijk aan de eerder
berekende kans op een overstroming ergens
in de dijkring.

Stap 2
Bepaal per ringdeel het overstromingspatroon,
de waterdiepte en de stroom- en stijgsnelheid
in geval van een doorbraak.

Scenario 1 (zie stap 3)

Scenario 2 (zie stap 3)

Stap 3
Definieer scenario’s: een scenario wordt
gevormd door een unieke combinatie van
falende en niet falende ringdelen. De
scenarioset bevat alle mogelijke
overstromingsscenario’s.
Scenario
1
2
3

Ringdeel 1
Faalt
Faalt niet
Faalt

Ringdeel 2
Faalt niet
Faalt
Faalt

Stap 4
Bepaal het overstromingspatroon, met de
waterdiepten en de stroom- en stijgsnelheden,
voor meervoudige doorbraken (hier: scenario
3), op basis van de overstromingsberekeningen
per ringdeel (zie stap 2).
Scenario 3

Stap 5
Bereken de schade en het slachtofferaantal
per scenario. Per scenario zullen de gevolgen
anders zijn.
Scenario
1
2
3

Schade
E1
E2
E3

Slachtoffers
N1
N2
N3

Risicoberekening
Bereken op basis van de scenariokansen- en gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de schade
en het aantal slachtoffers.
Scenario
Scenariokans x Schade
Scenariokans x Slachtoffers
Een verwachtingswaarde is
een gewogen gemiddelde
1
Kans1 x E1
Kans1 x N1
van alle mogelijke
2
Kans2 x E2
Kans2 x N2
uitkomsten, met als
3
Kans3 x E3
Kans3 x N3
gewichten de kansen op die
Som
Verwachtingswaarde schade
Verwachtingswaarde slachtofferaantal
waarden.
Figuur 9:

De rekenmethode van VNK2.
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Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle
dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering
(Figuur 10). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop
deze kan falen, d.w.z. zijn waterkerende functie kan verliezen. Deze verschillende
wijzen van falen worden faalmechanismen genoemd. De overstromingskans wordt berekend door het combineren van alle faalkansen per faalmechanisme voor alle vakken.

Figuur 10: De dijkring als een keten met verschillende schakels.

Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een
gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er is sprake van een kans dat de
waterkering in dat geval bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en
sterkte-eigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans. Zouden
onzekerheden niet worden beschouwd dan is de kans dat een kering bezwijkt altijd nul
of één.
Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en per faalmechanisme kan
de kans worden berekend dat ergens in een ringdeel een vak of kunstwerk faalt en een
bres ontstaat.
Een overstroming kan ontstaan door een bres in één of meerdere ringdelen. Alle
mogelijke combinaties van falende en niet falende ringdelen (overstromingsscenario’s)
vormen samen de scenarioset. Voor elk overstromingsscenario wordt de scenariokans
berekend. Door sommatie van alle scenariokansen wordt de overstromingskans
berekend. Dit is de kans dat zich ergens in de dijkring één of meerdere doorbraken
voordoen. Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het overstromingsrisico te bepalen is het nodig om voor de vele mogelijke (combinaties van) doorbraken
ook de gevolgen te bepalen.
Door de provincie Gelderland zijn onder begeleiding van VNK2 voor een aantal breslocaties en voor verschillende belastingsituaties overstromingsberekeningen gemaakt.
Per overstromingsberekening zijn de gevolgen berekend in termen van economische
schade en aantal te verwachten slachtoffers. Daarbij zijn ook de (on-) mogelijkheden
voor evacuatie meegenomen. Vervolgens zijn uit het overstromingsverloop van de
enkelvoudige doorbraken het overstromingsverloop van eventueel meervoudige
doorbraken afgeleid. Ook voor de meervoudige doorbraken zijn de gevolgen berekend.
Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het
overstromingsrisico worden berekend. Het overstromingsrisico wordt weergegeven
door de jaarlijkse verwachtingswaarden van de economische schade en het aantal
slachtoffers, het groepsrisico (FN-curve), de overschrijdingskans van de schade (FScurve), het plaatsgebonden risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR). In
hoofdstuk 6 wordt nader op deze weergaven van het risico ingegaan.
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1.5

Leeswijzer
De analyse van dijkringgebied 42 is beschreven in dit dijkringrapport. Het dijkringrapport is geschreven op basis van twee onderliggende rapporten, het achtergrondrapport dijken/duinen [ref 2] en het overall kunstwerkenrapport [ref 3]. Het overall
kunstwerkenrapport is geschreven op basis van het achtergrondrapport dat voor elk
kunstwerk is opgesteld (zie Figuur 11).
Hoofdrapport

Achtergrondrapport
Dijken [ref 2]

Overall kunstwerkrapport
[ref 2]

Achtergrondrapport kw 1
Achtergrondrapport kw 2
Achtergrondrapport kw n

Figuur 11: Schematisch overzicht rapporten.

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het dijkringgebied. Dit hoofdstuk gaat onder
andere in op de inrichting en de hoogteligging, het watersysteem en de ligging van de
primaire waterkering. Ten slotte wordt de onderverdeling van de dijkvakken besproken
en wordt een toelichting gegeven op de selectie van de kunstwerken waarvoor in VNK2
betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd.
Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en
per faalmechanisme, na een korte toelichting op de beschouwde en niet-beschouwde
faalmechanismen. De vakken met de grootste faalkansen worden uitgelicht.
Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de uitgevoerde overstromingsberekeningen
en de daaruit afgeleide gevolgen. Het betreft hier steeds enkelvoudige doorbraken. Per
doorbraaklocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende belastingcondities. Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van de
overstromingsberekeningen, wordt kort ingegaan op de gehanteerde aannamen en
uitgangspunten.
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van deze scenariokansberekeningen. Ook wordt
een toelichting gegeven op de selectie van de scenario’s (enkelvoudige en meervoudige doorbraken) die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het overstromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico en
het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld.
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd.
Deze geven inzicht in de invloed van belangrijke uitgangspunten op de grootte van het
berekende overstromingsrisico. Ook geven zij aan wat de invloed is van verschillende
(typen) interventies.
Hoofdstuk 8 geeft de conclusies weer van de risicoanalyse voor dijkringgebied 40. Ten
slotte worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder verhogen van de
overstromingsveiligheid.
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2

Gebiedsbeschrijving en schematisatie

In dit hoofdstuk worden de ligging en de kenmerken van dijkringgebied 42 besproken.
Daarnaast wordt de onderverdeling van de waterkering in vakken ten behoeve van de
faalkansberekeningen toegelicht. In het achtergrondrapport [ref 2] wordt nader
ingegaan op de vakindeling.
2.1

Beschrijving dijkringgebied 42: Ooij en Millingen
Dijkringgebied 42 Ooij en Millingen ligt gedeeltelijk in de provincie Gelderland en
grotendeels in Duitsland. De waterkeringen in het Nederlandse deel van dijkring 42
zijn circa 17,5 km lang, de waterkeringen in het Duitse deel hebben een lengte van
circa 43 km. Het grootste gedeelte van dijkringgebied 42 ligt op Duits grondgebied.
Het Nederlandse deel van het dijkringgebied heeft een oppervlakte van circa 3.400 ha
en is in beheer bij Waterschap Rivierenland. Aan de noord- en oostzijde wordt de
dijkring begrensd door de Waal, de Boven Rijn (Rhein) en het Bijlandsch Kanaal, aan
de zuid- en westzijde door hoge gronden.

Schuifdijk

Millingse bandijk
Duffeltdijk
Erlecomsedam-west

Ooijsebandijk

Erlecomsedam-oost

Figuur 12: Ligging en waterkeringen van dijkring 42.

Binnen het project VNK2 worden de waterkeringen in het Duitse deel van dijkring 42
niet beschouwd. In deze paragraaf is daarom slechts een beknopte kwalitatieve
beschouwing opgenomen van de waterkeringen in het Duitse deel van de dijkring.
De primaire waterkering is geheel van de categorie a. Er bevindt zich tevens een
regionale waterkering: de slaperdijk Querdamm – Kapiteldijk – Duffeltdijk, met een
lengte van 5 km, dit is geen gesloten waterkering. Het dijkringgebied heeft volgens de
Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskansnorm van 1/1.250 per jaar.
In de dijkring liggen 7 kunstwerken.
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2.1.1

Ontstaansgeschiedenis
Het hoogteverschil tussen het achter Nijmegen gelegen stuwwallencomplex en de
vlakke poldergebieden zoals de Ooijpolder (Figuur 13) is kenmerkend voor het dijkringgebied. De overgang van de stuwwal naar de circa 60 meter lager gelegen rivieren oeverwalvlakte wordt gevormd door een steile rand. Deze stuwwal is ongeveer
200.000 jaar geleden ontstaan, tijdens de voorlaatste ijstijd, toen een uitloper van het
oprukkende poolijs vanuit het noordoosten met zijn gewicht de ondergrond omhoog
duwde en daardoor lagen grind, zand en leem voor zich uitschoof [ref 41].

Figuur 13: Stuwwalcomplex bij Nijmegen (rechts) en Ooijpolder (links).

Doordat het stromende water van de Rijn tegen de oostzijde van de stuwwal aanschuurde, brak deze door ter hoogte van de huidige Overbetuwe. In de loop van
duizenden jaren is op deze manier een kilometers brede doorgang gevormd. Uiteindelijk is van deze stuwwal de Veluwe en de heuvelrug tussen Nijmegen en Kleef over
gebleven ([ref 40] en [ref 41]).
Vanaf het jaar 1000 tot het midden van de 13e eeuw is begonnen met de aanleg van
bekadingen in het gebied en begon de bevolking in het gebied toe te nemen. Het
systeem van dijkaanleg bestond uit het verhogen c.q. versterken van de langs de
rivier gelegen oeverwalgronden en de aanleg van dwarsdijken (sytwenden) haaks op
de oeverwal of rivierdijk en van achterdijken (beringen) die samen het water uit de
kommen moesten weren. Het uiteindelijk resultaat van deze kunstmatig aangelegde
waterkeersystemen is terug te zien in de dorpspolders van Millingen, Kekerdom, en
Ooij [ref 40].
In de tweede helft van de 15e eeuw breekt een in geologisch opzicht heel rustige tijd
aan, waarin de drassige komgebieden voor het grootste gedeelte worden ontgonnen
en verkaveld. Het uiterwaardengebied is vergroot door strekdammen of hoofden in de
rivier aan te leggen die aanslibbing bevorderen. Als gevolg hiervan is de ruimte voor
de rivier beperkt wat steeds vaker tot problemen leidde. Als gevolg hiervan is ondermeer de meanderbocht bij Erlecom afgesneden. De steeds frequenter optredende
overstromingen hebben een duidelijke afname van het aantal inwoners in het
poldergebied als gevolg.
Een ander probleem was de verarming van de grond door het telkens terugkerende
vraagstuk van het afvoeren van het inundatiewater en van het onder de dijklichamen
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doorsijpelende slibarme kwelwater. Het positieve effect van de overstromingen was de
slibaanvoer die uiteindelijk bewust is gebruikt als een vorm van bemesting, door bij
hoge waterstand het rivierwater de polder te laten binnenstromen. Het is duidelijk dat
dit op termijn wel een bijna totale leegloop van het gebied in de hand werkte.
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw komt men door beter dijkonderhoud, de bouw
van gemalen, dijkbewaking en eerder genomen grootschaliger maatregelen als het
graven van het Pannerdensch- en Bijlandsch Kanaal tot een betere regulering van het
rivierwater en tot effectievere oplossingen in een gebied dat voor een groot gedeelte
zijn vorm ontleent aan de werking van het water en de beheersing daarvan [ref 40].
2.1.2

Landschap en bebouwing
In de uiterwaarden van de Waal werd al sinds de late Middeleeuwen op kleine schaal
klei gewonnen voor de vervaardiging van bakstenen. Door de expansie van Nijmegen
en de rest van Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw, kwam er
steeds meer vraag naar baksteen voor de huizen, fabrieken en straatstenen. De eerste
steenfabriek ‘Erlecom’ werd in 1852 gesticht en al snel volgden er meer.
De bedrijvigheid van de steenfabrieken bleef meer dan een eeuw bestaan, met als gevolg dat door het aantrekken van werknemers de bevolking toenam. De arbeiders werden in kleine, tegen de dijken gelegen landarbeidershuisjes ondergebracht.
Door het afgraven van de klei ontstonden er steeds meer ondiepe plassen, die na verloop van tijd dichtgroeiden met riet en andere waterplanten. Op plaatsen waar meer
zand en klei ontgonnen werden, ontstonden grotere plassen zoals de Bisonbaai, maar
ook de plassen ten westen en ten zuiden van het dorp Ooij en de natte gebieden van
de Millingerwaard.
Na de Tweede Wereldoorlog kende de baksteenindustrie gouden tijden, aangezien er in
heel Nederland veel te herstellen was. Maar toen de wederopbouw rond 1960 nagenoeg voltooid was, werd de vraag naar bakstenen minder. Daarnaast was er in 19701980 sprake van een recessie, zodat bijna alle baksteenfabrieken gesloten werden.
De Ooijpolder heeft zijn oorspronkelijke landschap behouden, ondanks plannen om in
de polder nieuwe stadswijken te bouwen, plannen om twee lastige bochten in de Waal
af te snijden en plannen om delen van de polder te bestemmen voor wateropslag bij
extreem hoge waterstanden. Het toerisme neemt ook steeds meer toe, vooral vanwege het afwisselende landschap, met meertjes, dijkhuisjes, lanen, weiden en bossen
[ref 41].
Langs het traject van de waterkering liggen binnendijks bebouwing en polders die ofwel een agrarisch gebruik kennen of in gebruik zijn als natuur(ontwikkelings)gebied.
Aan de buitenzijde van de waterkering liggen Rijn (bij binnenkomst in Nederland) en
Waal (na de splitsing met het Pannerdens Kanaal). In het tracé van Millingen tot
Erlecom liggen buitendijks moeras-, strangen- en petgatengebieden, waaronder de
Millingerwaard. Van Erlecom tot Ooij ontbreekt wederom een voorland van betekenis
en van Ooij tot Nijmegen worden buitendijks diverse waterpartijen aangetroffen, waaronder de recreatieplas Bisonbaai [ref 7].

2.1.3

Geologische opbouw / geomorfologie
Het ijs dat de 200.000 jaar geleden ontstane stuwwal heeft gevormd heeft lagen grind,
zand en leem voor zich uitgeschoven. De laatste ijstijd, ongeveer 100.000 jaar geleden, was iets minder koud, zodat het ijs Nederland niet bereikte. Toch was het wel
koud genoeg om grote delen van het aardoppervlak onbegroeid te laten. De wind
kreeg opnieuw vrij spel en vlakte de heuvels nog verder af, waardoor de dalen verder
opgevuld werden met dekzand en fijner löss.

31

Toen zo’n 15.000 jaar geleden het klimaat weer warmer werd ging de zeespiegel
stijgen en ging de Rijn rustiger stromen. Hierdoor werd op de droogvallende stukken
land klei achtergelaten. Maar toen de kou 12.000 jaar geleden weer even terugkwam
blies de wind hier weer zand overheen. Hier en daar stoof het zand op tot rivierduinen
[ref 40].
Vanaf ongeveer 500 jaar voor Christus tot heden krijgt het gebied geomorfologisch zijn
definitieve vorm. Tot circa 200 na Christus worden de oeverwallen onder Ooij en
Millingen gevormd, die uit direct langs de rivier gedeponeerde sedimenten van klei en
zand zijn opgebouwd. In de 3e eeuw zijn deze oeverwallen verder opgehoogd.
In de 4e en 5e eeuw wordt het nu nog bestaande patroon van oeverwallen en komgronden definitief vastgelegd. De rivieren nemen dan hun huidige beloop. Ten gevolge
van het bovenstrooms kappen van bos treedt bodemerosie op, die het rivierwater veel
slibrijker maakte. Door de slibrijke rivier worden op de oeverwallen opnieuw sedimenten afgezet.
De 6e eeuw tot het midden van de 9e eeuw verlopen geologisch gezien tamelijk rustig.
In deze periode slibben de overloopgeulen in de oeverwallen geleidelijk aan dicht.
Voordien kon het rivierwater via deze geulen in de lagere komgebieden doordringen.
De geulen blijven in het landschap herkenbaar en gaan een soort natuurlijk wegenpatroon vormen, waarlangs de bewoning zich vestigt.
Tussen 850 en 1000 neemt de rivieractiviteit in het lage gebied weer toe, de oeverwallen worden opnieuw aangevuld met zandige pakketten. Hierna werd, zoals eerder
vermeld, begonnen met de aanleg van bekadingen in het gebied. In de tweede helft
van de 15e eeuw breekt een in geologisch opzicht heel rustige tijd aan, waarin de
drassige komgebieden voor het grootste gedeelte worden ontgonnen en verkaveld. In
de periode hierna is begonnen met het vastleggen van het rivierensysteem [ref 40].
2.1.4

Bodem- en hoogteligging
Het dijkringgebied wordt gekenschetst als rivierkleigebied met oeverwallen en komgronden (Figuur 14). Globaal is de bodem opgebouwd uit een slecht doorlatende deklaag op een goed doorlatende zandondergrond. De deklaag bestaat binnendijks hoofdzakelijk uit lichte zavel tot lichte klei. Tussen hm 65 en 85 van de Ooijsebandijk worden in het achterland enkele moerasachtige vlakten aangetroffen.

Figuur 14: Principe doorsnede dijken rivierengebied tussen Maas en Waal [ref 42]

De opbouw van de deklaag kent buitendijks een grotere variatie. Ter plaatse van de
Millingsebandijk wordt uitsluitend zware zavel en lichte klei aangetroffen (kalkhoudende rivierkleigronden). Buitendijks bevinden zich de water- en moeraspartijen van de
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Millingerwaard. Ter plaatse van de Duffeltdijk bestaat de Holocene deklaag uit zavel.
Bij de Erlecomsedam Oost bestaat de deklaag overwegend uit zavel [ref 7].
Het gebied helt globaal van het oosten naar het westen. De oeverwal en uiterwaarden
variëren in hoogteligging van NAP + 9 m tot NAP + 14 m, de polder van NAP + 10 m
tot NAP + 12 m. Het stuwwallencomplex van Nijmegen is ook duidelijk zichtbaar in de
hoogteligging van gebied (Figuur 15).

Figuur 15: Hoogteligging dijkring 42.

2.1.5

Grond- en oppervlaktewater
Aan de buitenzijde van de dijk liggen Rijn (bij binnenkomst in Nederland) en Waal (na
de splitsing met het Pannerdensch Kanaal) [ref 8]. Van Ooij tot Nijmegen worden buitendijks diverse waterpartijen aangetroffen, waaronder de recreatieplas Bisonbaai en
het belangrijke natuurmonument “De oude Waal”. In het dijkringgebied bevindt zich
binnendijks ook veel oppervlakte water. Dit varieert van plassen die zijn ontstaan als
gevolg van kleiwinning voor de baksteenfabrieken tot wielen die zijn ontstaan als gevolg van overstromingen.
De bemaling van het gebied wordt geregeld door het Hollandsch-Duitsch gemaal bij
Nijmegen. De op de stuwwal Nijmegen-Groesbeek geïnfiltreerde neerslag stroomt
grotendeels via de diepere ondergrond af en komt aan de voet van de stuwwal als
kwel weer boven [ref 7].

2.1.6

De primaire waterkering van dijkringgebied 42
In Millingen sluit de primaire kering aan de oostzijde aan op de Duitse waterkering van
de Rijn. Aan de westzijde sluit de Ooijsebandijk aan op de hoge gronden van de stuwwal bij Nijmegen. Langs het traject van de dijk liggen binnendijks bebouwing
(Millingen, Kekerdom, Erlecom en Ooij, Groenlanden en Tiengeboden) en polders die
ofwel een agrarisch gebruik kennen, of ingericht zijn als natuur(ontwikkelings)gebied.
De dijkvakindeling zoals aangehouden door waterschap Rivierenland is weergegeven in
Tabel 6 [ref 8]. De totale lengte van de primaire waterkering bedraagt circa 17,5 km
(geheel van de categorie a).
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Dijkvak
Duitse dijken

Dijkvakcode

Dijkpaal van – tot

Categorie

Lengte (km)

-

-

d

ca. 43

Millingsebandijk

420401

ME000 – ME033

a

3,26

Duffeltdijk

420402

ME033 – ME070+050

a

3,75

Erlecomsedam-Oost

420403

EN000 – EN012

a

1,13

Erlecomsedam-West

420404

EN012 – EN046

a

3,39

Schuifdijk

420405

EN046 – EN056

a

0,97

Ooijsebandijk

420406

EN056 – EN104

a

4,91

Tabel 6: Dijkvakindeling primaire waterkeringen dijkringgebied 42.

Op het traject Millingsebandijk is plaatselijk het voorland zo gering dat sprake is van
een schaardijk. Van Erlecom tot Ooij ontbreekt wederom een voorland van betekenis
en komt ook een stuk schaardijk voor. De toetspeilen volgens de HR2006 zijn voor het
dijkringgebied ongeveer 0,20 tot 0,30 cm hoger dan toetspeilen die gebruikt zijn in de
2e toetsingsronde van 2001-2006 waarbij is teruggevallen op de HR1996 [ref 8]. De in
PC-Ring toegepaste TMR2006 waarden liggen tussen de HR2006 en HR1996 in, over
het algemeen liggen de waarden het dichtst bij de waarden uit de HR2006.
2.1.7

Beschrijving van het Duitse deel van dijkring 42 (categorie d)
In het rapport ‘Risicoanalyse grensoverschrijdende dijkringen Niederrhein, Fase 2 en
3: Deelrapport DR 42’ [ref 9] is op basis van een aangepaste VNK-I systematiek onderzocht wat de staat van dijkring 42 is, zowel voor het Nederlandse als het Duitse
deel. Dit is een probabilistische benadering. In bijlage I van het betreffende rapport is
tevens een beoordeling gegeven van een aantal locaties in Duitsland volgens een benadering die vergelijkbaar is met de in Nederland gehanteerde toetssystematiek (een
deterministische benadering). Om in de derde toetsronde van dijkring 42 het Duitse
deel te karakteriseren, is gebruik gemaakt van voornoemde bijlage [ref 8]..
De Duitse waterbeheerder heeft samen met een Duits ingenieursbureau een aantal onderzoekspunten geselecteerd, dit zijn bij de Duitse beheerder bekende relatief zwakke
plekken in de dijk. Deze locaties zijn in bijlage I van het rapport deterministisch doorgerekend, zoveel mogelijk naar de Nederlandse methode. Uitkomst hiervan is dat 4
onderzoekspunten voldoende/goed scoren en 6 onderzoekspunten onvoldoende scoren. Hoeveel kilometer waterkering deze laatste betreft, is op basis van het rapport
niet exact aan te geven, naar verwachting gaat het om circa 5 tot 15 kilometer [ref 8].
Door de realisering van het dijksaneringsprogramma, dijkverleggingen en retentiegebieden in Nordrhein-Westfalen en van het project Ruimte voor de Rivier in Nederland worden de overstromingsrisico’s naar verwachting aanzienlijk verminderd. In de
huidige situatie ligt de zwakste plek in Duitsland [ref 8].
Uit de studie blijkt ook dat, in 2015, na realisering van de bovengenoemde werkzaamheden, de overstromingskansen aan Duitse en Nederlandse kant vrijwel gelijk zijn. Bij
een dijkdoorbraak op Duits grondgebied zal, afhankelijk van de breslocatie, het water
na maximaal 2,5 dag de landsgrens over lopen en zal geheel dijkring 42 na circa 3 dagen overstroomd zijn. Hierbij treden voor het grootste deel van dijkring 42 waterdieptes op van enkele meters. Omgekeerd, in geval van een dijkdoorbraak op Nederlands
grondgebied, kan ook Duits grondgebied overstromen [ref 8].
Op Rijks-, Provinciaal- en lokaal niveau vindt samenwerking plaats met Duitse partijen. Dit betreft zowel het sturen en afstemmen van hoogwaterbeschermingsmaatregelen, als contacten op het gebied van calamiteitenzorg en rampenbestrijding in geval
van hoogwater (voorheen onder andere in het programma VIKING). Met het program-
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ma wordt afstemming tussen systemen en processen bewerkstelligd en leren verschillende organisaties elkaar kennen. Inmiddels hebben ook multidisciplinaire grensoverschrijdende oefeningen plaatsgevonden. De Nederlandse en Duitse waterbeheerders
houden in geval van hoogwater elkaar zo nodig op de hoogte van de situatie [ref 8].
2.1.8

Beheerder
De primaire waterkering van dijkringgebied 42 is volledig in beheer bij Waterschap
Rivierenland.

2.2

Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen

2.2.1

Bedreigingen
In het rivierengebied behoorden rivieroverstromingen tot het leven, maar ze werden in
de 18e eeuw ernstiger van aard. Alleen al rond het jaar 1800 deden zich in het Land
van Maas en Waal en de Bommelerwaard 36 dijkbreuken voor; 1784 was een piekjaar
met negen breuken. In de jaren 1784, 1799, 1809 en 1820 liep het gehele rivierengebied grotendeels onder [ref 20]. Rond deze periode zijn ook meerdere dijkdoorbraken
voorgekomen in het gebied van dijkring 42, zoals te zien in Figuur 16 [ref 43].

Figuur 16: Dijkdoorbraken in dijkring 42 [ref 43]

2.2.2

Versterkingen
In het rivierengebied worden tot 2015 rivierverruimende maatregelen uitgevoerd die
moeten leiden tot verlaging van de maatgevende waterstanden (het project Ruimte
voor de Rivier). De Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier betreft korte en
lange termijn maatregelen. De korte termijn maatregelen, die uitgevoerd worden voor
2015, zijn opgenomen in het project Ruimte voor de Rivier [ref 36]. Deze maatregelen
zullen naar verwachting ook leiden tot verlaging van de maatgevende waterstanden
langs de Waaldijk van dijkring 42.
Het dijkringgebied Ooij en Millingen is onderverdeeld in de volgende trajecten (dit is de
vakindeling die wordt aangehouden door het waterschap, zie Tabel 8):
1. Millingsebandijk (dijkpaal ME000 – ME033)
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2.
3.
4.
5.
6.

Duffeltdijk (dijkpaal ME033 – ME070+050)
Erlecomsedam-Oost (dijkpaal EN000 – EN012)
Erlecomsedam-West (dijkpaal EN012 – EN046)
Schuifdijk (dijkpaal EN046 – EN056)
Ooijsebandijk (dijkpaal EN056 – EN104)

De twee eerste dijktrajecten waren zogenaamde rijksdijken (in beheer van Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland). Intussen is het beheer van de rijksdijken overgegaan
naar Waterschap Rivierenland. De dijken in beheer bij het Waterschap Rivierenland, 3
t/m 6, zijn tussen de jaren 1985 en 1998 verbeterd. In Tabel 7 is weergegeven wanneer de verschillende trajecten zijn vesterkt. In de tabel is aangegeven of het ontwerp
is gebeurd conform de Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 1 bovenrivierengebied [ref 30] en welk Maatgevend Hoogwater is aangehouden [ref 16].
Dijkvak
Millingsebandijk

Dijkvakcode
420401

Versterkt
eind jaren 70 /
eind jaren 90

Conform Leidraad
Ja

MHW (m3/s)
18.000 /
15.000

Duffeltdijk

420402

eind jaren 90

Ja

15.000

Erlecomsedam-Oost

420403

87/88

Nee

16.500

Erlecomsedam-West

420404

93/94

Ja

15.000

Schuifdijk

420405

90/91

Ja

16.500

Ooijsebandijk

420406

95/96

Ja

15.000

Tabel 7: Dijkversterkingen dijkring 42 [ref 16].

420401 Millingsebandijk en 420402 Duffeltdijk
Het traject van de Duitse grens, ME000 tot ME025 is ontworpen in de jaren ’80 op een
debiet van 18.000 m3/s bij Lobith. Het traject van ME025 tot ME070+050m is
versterkt in de periode na 1996 op een maatgevende afvoer van 15.000 m3/s bij
Lobith. Het ontwerp is gebaseerd op de vigerende leidraden [ref 8].
420403 Erlecomsedam-Oost
De laatste dijkverbetering heeft plaatsgevonden midden jaren ’80. Het ontwerp is
gebaseerd op een maatgevende afvoer van 16.500 m3/s, de waterstanden zijn afgeleid
op basis van een gedetailleerd onderzoek uit 1984. De ontwerpwaterstand varieert van
NAP +16,71 m tot NAP +16,66 m. Het ontwerp is gebaseerd op de Leidraad voor het
ontwerp van rivierdijken - deel 1 bovenrivieren [ref 8].

Figuur 17: Erlecomsedam

420404 Erlecomsedam-West
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Dit dijkvak is oorspronkelijk ontworpen in 1989 op basis van MHW-standen uit 1986
die gebaseerd zijn op een maatgevende afvoer bij Lobith van 16.500 m3/s. Het ontwerp is conform de vigerende leidraden berekend. Onder druk van belangenverenigingen is het plan in 1993 aangepast op basis van een maatgevende afvoer van
15.000 m3/s op basis van de adviezen van de commissie Boertien.
420405 Schuifdijk
De laatste dijkverbetering heeft plaatsgevonden begin jaren ‘90. Het ontwerp is
gebaseerd op een maatgevende afvoer van 16.500 m3/s, de waterstanden zijn afgeleid
op basis van een gedetailleerd onderzoek in 1984. De ontwerpwaterstand varieert van
NAP +16,27 m tot NAP +16,24 m. Het ontwerp is gebaseerd op de Leidraad voor het
ontwerp van rivierdijken - deel 1 bovenrivieren [ref 8].
420406 Ooijsebandijk
Van EN095 tot het einde van het dijkvak, EN101, stamt het oorspronkelijke ontwerp
uit dezelfde periode als de Schuifdijk en Erlecomsedam-Oost. Het gehele dijkvak is
echter verbeterd in 1995 op basis van een maatgevende waterstand van 15.000 m3/s.
Het dijkvak is ontworpen conform de vigerende leidraden [ref 8].
2.3

Vakindeling categorie a-kering
Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de waterkering van dijkringgebied 42
onderverdeeld in dijkvakken. Een dijkvak is een deel van een waterkering waarvoor de
sterkte-eigenschappen en belastingen nagenoeg homogeen zijn.

2.3.1

Vakindeling dijken
Voor de indeling van de dijken van dijkring 42 in vakken is uitgegaan van harde grenzen en zachte grenzen. De harde grenzen zijn grenzen die van buitenaf zijn opgelegd,
dat wil zeggen volgend uit keuzes eerder gemaakt door waterschap, provincie en/of
projectbureau, deels buitenom het project VNK2. De indeling op basis van zachte
grenzen volgt uit de interpretatie van de beschikbare gegevens van de dijken van
dijkring 42 door de opdrachtnemer in het kader van het project VNK2. De belangrijkste
criteria op basis waarvan de vakindeling tot stand is gekomen zijn de volgende:
Harde grenzen
segmentgrenzen zoals deze volgen uit PC-ViNK;
ringdelen zoals gedefinieerd door de provincie in het kader van de
overstromingssommen;
dijkvakken zoals gehanteerd door de beheerder (hangt samen met ontwerp- en/of
toetsvakken) [ref 8];
bodemdeelgebiedgrenzen zoals vastgesteld door TNO/Deltares bij het definiëren
van de ondergrondschematisaties (DINOdatabase) [ref 10];
(wijziging) belasting- of riviersysteem (Waal/Maas).
Zachte grenzen
wijziging van oriëntatie van de dijk (o.a. veranderende wind- en golfbelastingen)
wijziging in toetsresultaat [ref 8]: voor dijkring 42 is alleen geknipt op het toetsresultaat van het faalmechanisme opbarsten en piping in verband met de duidelijke scheiding die kan worden aangebracht tussen de toetsresultaten. De toetsresultaten van de overige faalmechanismen zijn dusdanig homogeen dat deze geen
aanleiding geven tot het definiëren van extra vakken of de data is dusdanig variabel dat het definiëren van extra vakken leidt tot veel kleine vakken.
wijziging in geometrie van de dijk: voor dijkring 42 zijn alleen vakgrenzen gedefinieerd bij wijziging van de kwelweglengte onder de dijk of hoog achterland.
(Over-)hoogte en/of taludhelling geven hier geen aanleiding tot knippen (zie ook
vorige punt).
lengte dijkvak: in een aantal gevallen is er geen reden om een vakgrens te definiëren, hierdoor ontstaan echter lange vakken. Om dit te voorkomen is op enkele
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locaties een vakgrens gedefinieerd, waarbij de vakgrens is gelegd op een toetsvak,
bodemvakgrens of een grens tussen andere logische eenheden, waardoor een
goede schematisatie mogelijk blijft.
Overzicht vakindeling
Een overzicht van de onderverdeling van dijkringgebied 42 in dijkvakken is gegeven in
Tabel 8 en Figuur 18. Een compleet overzicht van de vakgrenzen, locatieaanduidingen
en bijbehorende ringdelen is opgenomen in bijlage C. Het traject bestaat uit dijkvakken die verschillen door de ontstaansgeschiedenis (jaar van aanleg), geometrie,
samenstelling en kenmerken in de ondergrond (geologie/ bodemkunde).
Ring-

Dijkvak

2 Ooij

1. Kekerdom

deel

3 Tiengeboden

2.3.2

Dijkpaal

Omschrijving

Dijkpaal

[m]

(WSRL)

ME.0000.0900

ME000 – ME009

900

420401

Millingsebandijk

ME000 – ME033

ME.0900.1500

ME009 – ME015

600

ME.1500.2450

ME015 – ME025

950

ME.2450.3300

ME025 – ME033

850

ME.3300.3800

ME033 – ME038

500

420402

Duffeltdijk

ME033 –

ME.3800.4200

ME038 – ME042

400

ME.4200.4800

ME042 – ME048

600

ME.4800.5500

ME048 – ME055

700

ME.5500.6400

ME055 – ME064

900

ME.6400.7100

ME064 – ME071

700

EN.0000.0600

EN000 – EN006

600

EN.0600.1200

EN006 – EN012

600

EN.1200.1800

EN012 – EN018

600

EN.1800.2620

EN018 – EN026

820

EN.2620.3100

EN026 – EN031

480

EN.3100.3550

EN031 – EN036

450

EN.3550.4500

EN036 – EN045

1.200

EN.4500.5500

EN045 – EN055

670

EN.5500.6500

EN055 – EN065

1.080

EN.6500.7300

EN065 – EN073

800

EN.7300.8050

EN073 – EN081

750

EN.8050.8400

EN081 – EN084

350

EN.8400.9400

EN084 – EN094

1.000

EN.9400.10200

EN094 – EN102

800

EN.10200.10400

EN102 – EN104

200

Totaal
Tabel 8: Dijkvakindeling en ringdelen.
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Lengte Dijkvakcode

van – tot

17.500

van – tot

ME070+050

420403

Erlecomsedam-

EN000 – EN012

Oost
420404

Erlecomsedam-

EN012 – EN046

West

420405

Schuifdijk

EN046 – EN056

420406

Ooijsebandijk

EN056 – EN104

Figuur 18: Overzicht dijkvakindeling.

2.4

Kunstwerken
In totaal bevinden zich 7 kunstwerken in dijkring 42. Deze zijn weergegeven in Tabel 9
[ref 8]. Niet alle kunstwerken zijn meegenomen in de risicoanalyse voor dijkring 42.
Van 2 kunstwerken, de gasleiding (nr 6) en de effluentleiding (nr 7) is op basis van de
beschikbare informatie geconcludeerd dat de bijdrage aan de overstromingskans van
dijkring 42 naar verwachting verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de overige faalkansen. De diameter van deze leidingen is dermate klein, dat de gevolgen bij eventueel falen beperkt zullen zijn. De betreffende leidingen zijn dan ook niet meegenomen
in de risicoanalyse voor dijkring 42.
#* Kunstwerk naam
1

Coupure Dijkgraaf van

Type

VNK nummer

Hm

Dijkvak

Coupure

VNK.42.01.001

102,6

Ooijse Bandijk

Coupure

VNK.42.01.002

104,5

Ooijse Bandijk

Coupure

VNK.42.01.003

103

Ooijse Bandijk

Uitwaterings-

VNK.42.08.001

102,5

Ooijse Bandijk

Gemaal

VNK.42.02.001

104

Ooijse Bandijk

-

VNK.42.05.001

30

Erlecomsedam-

Wijckweg
2

Coupure Ubbergseweg
(zandzakken coupure)

3

Coupure Waalbandijk (in
brug Hollands-Duits gemaal)

4

Ecoduiker (Hollands-Duitsch
gemaal - ecosluis)

5

Hollands-Duitsch Gemaal

6

Gasunie leiding

sluis

Ooijsebandijk

N-578-04-KR-006
7

Effluentleiding

-

VNK.42.05.002

23,1

RWZI Millingen

ErlecomsedamOoijsebandijk

nummering correspondeert met nummering in Figuur 19
Tabel 9: Waterkerende kunstwerken in beheer bij waterschap Rivierenland.
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Ooij
Tiengeboden

Figuur 19: Overzicht locatie kunstwerken.
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Kekerdom

3

Overstromingskans

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de overstromingskans is berekend en toont de
resultaten van de uitgevoerde berekeningen.
3.1

Aanpak en uitgangspunten
De berekeningen van de faalkansen van de dijkvakken en kunstwerken en de overstromingskans van het dijkringgebied zijn uitgevoerd met behulp van het programma
PC-Ring [ref 4 - ref 6]. De faalkansen voor het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts zijn met aparte procedures buiten PC-Ring berekend. De voor dit faalmechanisme berekende faalkansen dienen wel weer als invoer voor PC-Ring bij het
berekenen van de faalkansen per vak, per ringdeel en de overstromingskans van het
totale dijkringgebied.
De gebruikte belastingmodellen zijn afgestemd op de thermometerwaarden van 2006
(TMR2006). In deze waarden zijn gegevens en inzichten tot en met 2006 verwerkt.
Ten behoeve van de berekening van de faalkans per dijkvak is vastgesteld welke faalmechanismen op welke locaties relevant zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van de resultaten en onderliggende gegevens uit de tweede en derde toetsronde en het oordeel
van de beheerder. Per faalmechanisme is per vak een schematisatie van de waterkering opgesteld (hoogte, intree- en uittreepunt, gemiddelden, spreidingen, enz.).
Op vakniveau zijn, indien relevant, verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om
een beeld te krijgen van de invloeden van alternatieve schematisaties. Voor een
uitgebreide toelichting op de vakindeling, de selectie van faalmechanismen en de
opgestelde schematisaties per faalmechanisme en per vak, wordt verwezen naar het
achtergrondrapport [ref 2] en het overall kunstwerkrapport [ref 3].
De primaire waterkeringen van dijkring 42 zijn in totaal circa 60 km lang, waarvan
ruim 17 km waterkering in Nederland ligt (categorie a) en 43 km in Duitsland
(categorie d). In de risicoanalyse zijn enkel de categorie a-keringen van dijkring 42
beschouwd. De categorie d-keringen (waterkeringen in Duitsland) zijn in deze
risicoanalyse buiten beschouwing gelaten.

3.2

Beschouwde faalmechanismen

3.2.1

Faalmechanismen dijken
Bij de bepaling van de faalkans van de dijken zijn de volgende faalmechanismen
beschouwd (zie Figuur 20):
Overloop en golfoverslag;
Macrostabiliteit binnenwaarts;
Opbarsten en piping;
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam.
Overloop en golfoverslag
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat grote hoeveelheden water over de dijk
stromen. Bij aflandige wind of bij kleine golfhoogten wordt het bezwijken beschreven
door het faalmechanisme overloop. In andere gevallen door het faalmechanisme
golfoverslag.
Macrostabiliteit binnenwaarts
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van
langdurig hoge waterstanden instabiel wordt en daarna aan de binnenzijde afschuift of
opdrijft.
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Overloop en golfoverslag

Macrostabiliteit binnenwaarts

Opbarsten en piping

Beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam

Figuur 20: Beschouwde faalmechanismen dijken.

Opbarsten en piping
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende laag
opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde ‘pijpen’ ontstaan waardoor het zand
wegspoelt en de dijk bezwijkt.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd
door de golfaanval, waarna de grootte van de doorsnede van de dijkkern door erosie
wordt verminderd en de dijk bezwijkt.
3.2.2

Faalmechanismen kunstwerken
Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de
volgende faalmechanismen (zie Figuur 21):
Overloop en golfoverslag;
Betrouwbaarheid sluiting;
Onder- en achterloopsheid;
Sterkte en stabiliteit.
Overslag/overloop
Bij dit faalmechanisme vindt falen plaats op het moment dat het overslaand en/of
overlopend debiet groter is dan toelaatbaar. Het toelaatbare debiet wordt hierbij
bepaald door de sterkte van de bodembescherming (erosie en ontgronding) dan wel
het kombergend vermogen. Daarbij geldt dat komberging alleen wordt meegenomen
als een tekort aan komberging leidt tot het bezwijken van de achterliggende kaden,
het ‘leeglopen’ van de kom en het vervolgens bezwijken van het kunstwerk als gevolg
van het grote debiet ten gevolge van het ontstane grote verval, wat leidt tot erosie en
ontgronding.
Betrouwbaarheid sluiting
Falen ten gevolge van betrouwbaarheid sluiting treedt op als het kunstwerk niet gesloten is en het instromende debiet door het geopende kunstwerk groter is dan het toelaatbare debiet. Het toelaatbare debiet wordt hierbij bepaald door de sterkte van de
bodembescherming (erosie en ontgronding) dan wel het kombergend vermogen. Daarbij geldt dat komberging alleen wordt meegenomen als een tekort aan komberging
leidt tot het bezwijken van de achterliggende kaden, waardoor substantiële hoeveelheden water het achterland in stromen en significante gevolgen optreden. Het meenemen van de komberging vergt een terdege afweging of de gevolgen vergelijkbaar
zijn met de gevolgen van het ontstaan van een daadwerkelijke bres in de primaire
kering.
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Overloop en golfoverslag

Betrouwbaarheid sluiting

Onder- en achterloopsheid

Sterkte en stabiliteit

Figuur 21: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken.

Onder- en achterloopsheid
Onder- en achterloopsheid leidt tot falen indien er als gevolg van de kwelstroom langs
of onder het object zand wordt meegevoerd en vervolgens naar het maaiveld wordt
afgevoerd. Op deze wijze kan ondergraving van het kunstwerk ontstaan. De modellering van dit faalmechanisme vindt plaats met behulp van het model Bligh (alleen
horizontale kwelwegen) en het model Lane (zowel horizontale als verticale kwelwegen). Het uitgangspunt is dat wanneer onder- en achterloopsheid optreedt en dit
gedurende langdurige perioden plaatsvindt het kunstwerk zal bezwijken.
Sterkte en stabiliteit
Het faalmechanisme sterkte en stabiliteit treedt op indien de sterkte van het kunstwerk niet toereikend is om de vervalbelastingen over het kunstwerk, dan wel de aanvaarbelastingen door schepen te kunnen opnemen. Het faalmechanisme kent drie
mogelijke faalmodi:
Bezwijken van waterkerende onderdelen (bv keermiddelen) van het kunstwerk als
gevolg van de vervalbelasting;
Bezwijken van het gehele kunstwerk (stabiliteitsverlies) als gevolg van de
vervalbelasting;
Bezwijken van keermiddelen als gevolg van aanvaren, waardoor de situatie van
een niet gesloten kunstwerk ontstaat. Deze faalmodus treedt in principe alleen bij
schutsluizen op.
Beoordelingsmethode
Voor een aantal typen kunstwerken is binnen het project VNK2 een methode ontwikkeld om faalkansen te berekenen. Het gaat om de volgende typen kunstwerken:
schutsluizen, keersluizen, in- en uitwateringssluizen, coupures, tunnels en gemalen.
Leidingen met een directe verbinding met het buitenwater (bijvoorbeeld effluentleidingen) worden hierbij beschouwd als uitwateringssluizen.
De systematiek van VNK2 ten aanzien van de kunstwerken is grotendeels afgeleid van
de bestaande vigerende leidraden zoals de Leidraad Kunstwerken. Binnen deze huidige
systematiek van kunstwerken zijn een drietal wijzen van falen mogelijk. Dit zijn:
1. Overschrijding van het toelaatbare volume aan instromend water over een
gesloten kunstwerk (faalmechanisme overslag/overloop).
2. Overschrijding van het toelaatbare volume aan instromend water via een geopend
kunstwerk (faalmechanisme betrouwbaarheid sluiting).
3. Bezwijken van het kunstwerk (faalmechanismen onder- en achterloopsheid en
sterkte en stabiliteit).
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Falen wordt hierbij binnen VNK2 gedefinieerd als het instromen van dusdanig veel water dat er gesproken kan worden van een bres in de primaire waterkering. De gevolgen die hierbij horen zijn dus substantieel. Het optreden van lokaal wateroverlast
behoort hier niet toe.
In principe geldt voor de eerste 2 bovenstaande faalwijzen, dat bij het optreden van
het primaire faalproces (overslag/overloop of het niet gesloten zijn van het kunstwerk)
er nog niet direct sprake is van falen van het kunstwerk. Daarvoor is het ook nog
nodig dat of de bodembescherming aan de binnenzijde fors erodeert en ontgrondingskuilen ontstaan, of het kombergend vermogen niet toereikend is, waardoor achterliggende keringen bezwijken en dit tot substantiële gevolgen in het achterland leidt.
Voor de derde faalwijze geldt dat in principe het optreden van het primaire faalproces
(optreden van onder- en achterloopsheid en het bezwijken van onderdelen van het
kunstwerk) leidt tot het geheel bezwijken van het kunstwerk en daarmee het ontstaan
van een bres. Het optreden van een bres en vervolgens bresgroei is bij kunstwerken
niet zo vanzelfsprekend als bij de dijken. Daarom wordt per situatie bekeken of daadwerkelijk een bres kan optreden of dat de gevolgen dusdanig groot zijn dat er gesproken kan worden van een bres.
3.3

Niet beschouwde faalmechanismen
Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden doorgerekend. Zodoende worden onder meer de faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven
voorland, macrostabiliteit buitenwaarts, micro-instabiliteit en verweking binnen VNK2
niet in de faalkansberekeningen meegenomen. De redenen hiervoor zijn divers en houden verband met de volgende zaken:
Voor sommige mechanismen is er nog een kennistekort of zijn de gegevens onvoldoende beschikbaar;
Niet alle mechanismen leiden direct tot bezwijken;
Mechanismen hebben een sterk tijdsafhankelijk karakter waardoor de modellering
met het VNK-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende betrouwbare
antwoorden zal leiden.
In deze paragraaf worden de effecten van de volgende faalmechanismen of objecten
op de faalkans van de dijkring kwalitatief beschouwd, waarbij ook uitgebreid wordt
stilgestaan bij de toetsresultaten voor:
Microstabiliteit
Macrostabiliteit buitenwaarts
Stabiliteit voorland
Bijzondere waterkerende constructies
Microstabiliteit
Millingsebandijk en Duffeltdijk
De buitenzijde en de kern van de Millingsebandijk en Duffeltdijk bestaan volledig uit
slecht doorlatend materiaal (klei) wat op de basis aansluit op een slecht doorlatende
ondergrond. Bij een dijk bestaande uit klei zal geen noemenswaardige hoeveelheid
water uit het binnentalud stromen, noch zal opdrukken van de toplaag van het binnentalud kunnen optreden. Microstabiliteit is dan ook niet aan de orde. De waterkering
voldoet aan de eisen in de eenvoudige toetsing en krijgt de score ‘goed’ in stap 1 van
het VTV2006 [ref 13] [ref 22]. Het dijkvak krijgt het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de
norm’ [ref 8].
Erlecomsedam Oost
De buitenzijde en de kern van de Erlecomsedam-Oost bestaan volledig uit slecht doorlatend materiaal (klei) wat op de basis aansluit op een slecht doorlatende ondergrond.
Het binnentalud heeft een helling variërend van 1:5. Bij een dijk bestaande uit klei zal
geen noemenswaardige hoeveelheid water uit het binnentalud stromen, noch zal opdrukken van de toplaag van het binnentalud kunnen optreden. Microstabiliteit is dan
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ook niet aan de orde. De waterkering voldoet aan de eisen in de eenvoudige toetsing
en krijgt de score ‘goed’ in stap 1 van het VTV2006 [ref 13] [ref 22]. Het dijkvak krijgt
het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [ref 8].
Erlecomsedam West
Op het traject van EN012 tot EN030 bestaat de kern van de Erlecomsedam-West uit
klei. Het traject is aan de binnenzijde verbeterd door middel van aangebracht zand
waardoor de dijk voldoende draineert. Op het traject van EN031 tot E045 bestaat de
kern van het dijklichaam voornamelijk uit zand. en is de buitenzijde van de afgedekt
met klei. De kleibedekking van het binnentalud bestaat uit zavel en voldoet aan de
eisen van het Technisch rapport waterkerende grondconstructies [ref 28] met betrekking tot opdrukken en stabiliteit. Deze afdeklaag sluit aan op een steunberm in het
voorland of aan de deklaag in het achterland. De helling van het binnentalud is flauwer
dan 1:5. De waterkering voldoet over het gehele traject aan de eisen in de eenvoudige
toetsing en krijgt de score ‘goed’ in stap 1 van het VTV2006 [ref 13] [ref 22]. Het dijkvak krijgt het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [ref 8].
Schuifdijk
De kern van de Schuifdijk bestaat uit zand. Op het buitentalud is een goede erosiebestendige klei aanwezig. Het traject is aan de binnenzijde verbeterd door middel van
een berm van zand waardoor de dijk voldoende draineert. De helling van het binnentalud is voldoende flauw, waardoor geen sprake is van uittredend water. De waterkering voldoet over het gehele traject aan de eisen in de eenvoudige toetsing en krijgt
de score ‘goed’ in stap 1 van het VTV2006 [ref 13] [ref 22]. Het dijkvak krijgt het
veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [ref 8].
Ooijsebandijk
De kern van de Ooijsebandijk bestaat uit klei. Zowel de binnenzijde als de buitenzijde
van de waterkering wordt afgedekt door een slecht doorlatende laag. Deze afdekkende
laag sluit aan op de deklaag in het voor- en achterland. Bij een dijk bestaande uit klei
zal geen noemenswaardige hoeveelheid water uit het binnentalud stromen, noch zal
opdrukken van de toplaag van het binnentalud kunnen optreden. Microstabiliteit is dan
ook niet aan de orde. De waterkering voldoet aan de eisen in de eenvoudige toetsing
en krijgt de score ‘goed’ in stap 1 van het VTV2006 [ref 13] [ref 22]. Het dijkvak krijgt
het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [ref 8].
Op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat het faalmechanisme microstabiliteit
geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstromingsrisico
van dijkring 42.
Macrostabiliteit buitenwaarts
Voor alle dijktrajecten in dijkring 42 (Millingsebandijk, Duffeltdijk, ErlecomsedamWest, Erlecomsedam-Oost, Schuifdijk en Ooijsebandijk) geldt dat deze grotendeels
voldoen aan de eisen in de eenvoudige toetsing, waardoor deze de score ‘goed’ krijgen
in stap 1 van het VTV2006 [ref 13] [ref 22]. Enkele profielen per traject zijn gedetailleerd getoetst en krijgen de score ‘goed’ in stap 3 van het VTV2006.
Afschuiven van het buitentalud treedt alleen op bij snel dalende waterstanden. De
hoogwatergolf is in deze situatie dan al bijna voorbij waardoor er bij het afschuiven
van het buitentalud geen acuut overstromingsgevaar is. Het gevaar voor overstromen
zit vooral in de kans dat er kort na de eerste hoogwatergolf een tweede golf voorbijkomt. De kans hierop is klein en tevens is er een mogelijkheid om eventuele schade te
repareren tussen de hoogwatergolven. Op basis van bovenstaande is geconcludeerd
dat het faalmechanisme Macrostabiliteit buitenwaarts geen significante bijdrage levert
aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 42.
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Stabiliteit voorland
Binnen het faalmechanisme Stabiliteit voorland wordt gekeken naar de deelfaalmechanismen 'afschuiven' en 'zettingsvloeiing'. De dijken langs de Waal en de Maas krijgen
het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [ref 8]. Uit de technische beoordeling van
de 3e ronde toetsing volgt dat nagenoeg alle dijkvakken binnen dijkring 42 voldoen
aan de geometrische (= eenvoudige) toets (stap 1 uit de VTV2006) [ref 29]. Voor
enkele trajecten was echter een gedetailleerde toets nodig om tot een voldoende
oordeel te komen. Het traject tussen ME000 en ME033 en het traject tussen EN012 en
EN036 zijn op basis van stap 1 afgekeurd voor het deelfaalmechanisme afschuiving en
zettingsvloeiing. Voor beide trajecten is een gedetailleerde toets uitgevoerd (stap 5)
waarbij MStab-berekeningen zijn gemaakt. Op basis van deze gedetailleerde toets is
het deelfaalmechanisme afschuiven voor beide trajecten als ‘goed’ beoordeeld [ref 29].
Vervolgens is voor beide trajecten een controle op het kunnen optreden van zettingsvloeiing uitgevoerd (stap 5). Dit kan op basis van het uitsluiten van verwekinggevoelige lagen waarvoor in bijlage 9-6 van het VTV2006 [ref 13] handreikingen worden gegeven. Een belangrijke handreiking is dat locaties in het rivierengebied kunnen worden
uitgesloten mits geen sprake is van een zandwinlocatie of zandopspuiting in het voorland of onder het dijklichaam. Hiervan is geen sprake, waardoor dit deel van de waterkering voor het deelfaalmechanisme zettingsvloeiing is beoordeeld als ‘goed’ [ref 29].
Op basis van bovenstaande kan worden gesteld dat het faalmechanisme Stabiliteit
Voorland geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstromingsrisico voor dijkring 42.
Bijzondere waterkerende constructies
Langs de dijken van dijkring 42 zijn enkele bijzondere waterkerende constructies aanwezig, te weten een damwand en enkele filterconstructies. Het veiligheidsoordeel voor
zowel de damwand als de taludfilters is ‘voldoet aan de norm’ [ref 8]. Ter plaatse van
de kolken in de Ooijsebandijk is bij EN082+40 een damwand aanwezig die is doorgezet
tot in het pleistocene zand. Deze damwand staat in het buitentalud in de overgang van
1:2,5 naar 1:3. De damwand is beoordeeld bij een afglijdend buitentalud met een val
van het buitenwater. De damwand is op basis daarvan beoordeeld als ‘goed’ [ref 22].
Daarnaast zijn taludfilters aanwezig in de binnenteen van de waterkering ter hoogte
van ME023+50 en EN082+40. Deze filters voorkomen dat zand wordt meegevoerd
met uittredend water. De filters functioneren goed. Op basis van bovenstaande wordt
voor de bijzondere waterkerende constructies geen significante bijdrage aan het overstromingsrisico van dijkring 42 verwacht.
Conclusie
Op basis van de resultaten en achtergronden van de 3e toetsronde wordt ingeschat dat
de faalmechanismen die niet opgenomen zijn in PC-Ring geen significante bijdrage zullen leveren aan het overstromingsrisico van dijkring 42. Dit komt deels doordat de
faalkans van de kering op deze faalmechanismen klein zal zijn ten opzichte van de
faalkansen voor de faalmechanismen die wel kunnen worden meegenomen in de faalkansberekeningen in PC-Ring en/of omdat het falen kan gebeuren bij een vallende
waterstand na hoogwater. In dat laatste geval faalt de kering wel, maar is er geen gevaar voor overstroming omdat de waterstand reeds gedaald is. Wel kan het gebeuren
dat er een overstroming plaats vindt door een tweede hoogwatergolf die kort op de
eerste volgt waardoor er te weinig tijd is om tussentijds de schade te herstellen. De
kans op zo’n situatie wordt zeer klein geacht.
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3.4

Berekende overstromingskansen
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen voor een dijkring. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de toetsing in het kader van de
Waterwet. In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen voldoen aan
de wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen,
maar als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten
kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen
beïnvloeden (zie ook paragraaf 1.3).

3.4.1

Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme
De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 42 is 1/280
per jaar. In Tabel 10 zijn de faalkansen voor de verschillende faalmechanismen weergegeven, inclusief de kunstwerken. Deze zijn toegelicht in een apart document [ref 3].
Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

Kunstwerk

Overloop en golfoverslag
Niet sluiten
Onderloopsheid en achterloopsheid (piping)
Constructief falen

Overstromingskans
Tabel 10:

Faalkans (per jaar)
1/2.500
1/440.000
1/300
1/210.000
1/7.000
1/44.000
<1/1.000.000
1/280

Berekende faalkansen per faalmechanisme

De overstromingskans voor dijkring 42 wordt bepaald door het faalmechanisme opbarsten en piping en in mindere mate door overloop en golfoverslag. Er is geen sprake
van een zwakste plek in de dijkring, meerdere vakken dragen ongeveer evenveel bij
aan de overstromingskans. De overstromingskans wordt sterk bepaald door de faalkansen voor de dijkvakken in dijkring 42, en niet door de faalkansen van de kunstwerken. De overstromingskans van de dijkring (inclusief kunstwerken) is gelijk aan de
overstromingskans van de dijkvakken van dijkring 42 (waarbij de kunstwerken buiten
beschouwing zijn gelaten). Het beeld is in hoofdlijnen consistent met het resultaat van
de derde toetsronde en het beeld van de beheerder voor deze dijkring (zie ook paragraaf 3.4.2).
Figuur 22 geeft een overzicht van de procentuele bijdrage van de beschouwde faalmechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme voor de gehele dijkring. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de som van de faalkansen voor de beschouwde faalmechanismen (1/260 per jaar) door afhankelijkheden tussen die faalmechanismen niet exact gelijk is aan de berekende overstromingskans (1/280 per
jaar). In Figuur 22 is de bijdrage van de faalkansen voor de faalmechanismen voor de
kunstwerken gecombineerd.
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10,3%
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Dijken
Overloop/golfoverslag
Dijken Macro-instabiliteit
binnenwaarts
Dijken Opbarsten en piping

Dijken Beschadiging
bekleding en erosie
dijklichaam
Kunstwerken Totaal

85,3%

Figuur 22: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de
faalkansen per mechanisme.

In Figuur 23 is specifiek voor de kunstwerken een overzicht opgenomen van de
procentuele bijdragen van de verschillende faalmechanismen voor de kunstwerken aan
de som van de faalkansen per faalmechanisme voor de kunstwerken. De resultaten
voor de kunstwerken worden in een separaat document nader toegelicht [ref 3].

0,0%
13,8%

0,1%
Kunstwerken
Overloop/golfoverslag
Kunstwerken Niet sluiten

Kunstwerken Piping

Kunstwerken Constructief
falen

86,0%

Figuur 23: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen voor kunstwerken aan de
som van de faalkansen voor de kunstwerken per mechanisme.

Op basis van de kansbijdragen van de verschillende faalmechanismen zijn per dijkvak
en per kunstwerk de faalkansen bepaald. Vervolgens is de kansbijdragen van de verschillende dijkvakken en kunstwerken gecombineerd tot de overstromingskans van de
dijkring. Bij het combineren van de verschillende kansbijdragen wordt rekening gehouden met de eventuele afhankelijkheden tussen dijkvakken en kunstwerken. De resultaten van de faalkansberekeningen voor de dijken en kunstwerken zijn weergegeven in
Bijlage E. Indien op voorhand kon worden aangegeven dat de faalkans van een faalmechanisme op een bepaalde locatie verwaarloosbaar is, dan is voor het bewuste vak
en faalmechanisme geen faalkans berekend. Voor nadere achtergronden wordt
verwezen naar het achtergrondrapport [ref 2].
3.4.2

Faalkansen dijken en vergelijking resultaten derde toetsronde
In Tabel 11 is een overzicht getoond van de faalkansen voor de verschillende faalmechanismen voor de verschillende dijkvakken in dijkring 42. Tevens is in deze tabel
de faalkans per vak en de faalkans per faalmechanisme weergegeven (combinatie). De
gecombineerde faalkans van alle dijkvakken en faalmechanismen geeft de totale faalkans voor dijkring 42 op basis van alleen de dijken, deze berekende faalkans is 1/280
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per jaar. Tevens is in Tabel 11 het toetsoordeel uit de derde toetsronde aangegeven,
hierbij wordt opgemerkt dat de absolute faalkansen niet direct kunnen worden gerelateerd aan een oordeel zoals dat volgt uit de derde toetsronde. In VNK2 zijn andere
rekentechnieken gebruikt dan in de derde toetsronde. Daarnaast zit er een verschil in
de sterktemodellering in de berekeningen.
Vak

Faalkans per jaar
Overloop en

Macrostabiliteit

Opbarsten en

Beschadiging

golfoverslag

binnenwaarts

piping

bekleding en erosie

Combinatie

dijklichaam
1

ME.0000.0900

1/33.000

-

1/14.000

-

1/10.200

2

ME.0900.1500

1/16.000

-

1/1.500

-

1/1.400

3

ME.1500.2450

1/55.000

-

1/7.500

-

1/6.600

4

ME.2450.3300

1/7.000

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

1/7.000

5

ME.3300.3800

1/4.000

-

1/8.200

-

1/2.800

6

ME.3800.4200

1/3.000

-

1/6.500

-

1/2.100

7

ME.4200.4800

1/2.800

-

1/2.300

-

1/1.300

8

ME.4800.5500

1/6.800

1/440.000

1/3.800

-

1/2.700

9

ME.5500.6400

1/11.000

-

1/20.000

1/560.000

1/7.100

10 ME.6400.7100

1/6.300

-

1/5.400

-

1/3.000

11 EN.0000.0600

1/95.000

-

1/26.000

-

1/20.300

12 EN.0600.1200

1/84.000

-

1/86.000

-

1/42.800

13 EN.1200.1800

1/9.000

-

-

-

1/9.000

14 EN.1800.2600

1/7.800

<1/1.000.000

1/22.000

-

1/6.000

15 EN.2600.3100

1/6.900

-

1/250.000

-

1/6.700

16 EN.3100.3550

1/5.400

-

-

-

1/5.400

17 EN.3550.4500

1/8.200

-

-

1/380.000

1/8.000

18 EN.4500.5500

1/18.000

-

1/12.000

-

1/7.500

19 EN.5500.6500

1/5.500

-

-

-

1/5.500

20 EN.6500.7300

1/3.700

-

1/6.300

-

1/2.300

21 EN.7300.8050

1/2.900

-

-

-

1/2.900

22 EN.8050.8400

1/4.700

-

1/1.300

-

1/1.100

23 EN.8400.9400

1/3.600

<1/1.000.000

1/1.500

<1/1.000.000

1/1.100

24 EN.9400.10200

1/3.400

-

1/17.000

-

1/2.900

Gecombineerde faalkans

1/2.500

1/440.000

1/300

1/210.000

1/280*

*

gecombineerde faalkans voor dijkvakken dijkring 42 (exclusief kunstwerken)
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oordeel derde toetsronde: onvoldoende / voldoet niet aan de norm (Bijlage E) [ref 8].
Oordeel is ter indicatie, toetsing is uitgevoerd per profiel, dijkvakindeling van waterschap
kan afwijken van vakindeling gehanteerd in VNK2.

Tabel 11:

Berekende faalkansen voor de dijken van dijkring 42.

Overloop en golfoverslag
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag voor de dijkvakken van dijkring 42 is 1/2.500 per jaar. De berekende faalkansen
variëren tussen de 1/2.800 en 1/95.000 per jaar. In de derde toetsronde zijn langs de
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gehele Waaldijk profielen om de 100 m getoetst op overloop en golfoverslag. Een aanzienlijk aantal profielen is in de toetsing afgekeurd. In de toetsing wordt voor overloop
en golfoverslag gerekend met een vaste, veilige waarde van het kritiek overslagdebiet
(bijv. 0,1 of 1 l/s/m). In VNK2 wordt echter gerekend met de CIRIA-sterktemodellering, waaruit een hoger kritiek overslagdebiet kan volgen. Daarnaast geldt dat de in de
toetsing gehanteerde hydraulische belastingcondities (HR2006) enigszins kunnen
afwijken van de binnen VNK2 gehanteerde belastingcondities (TMR2006). De
berekende faalkansen geven echter wel een vergelijkbaar beeld met de resultaten uit
de 3e toetsronde. De dijkvakken waarvoor een relatief grote faalkans is berekend zijn
over het algemeen afgekeurd op hoogte, terwijl de vakken met een relatief kleine
faalkans zijn goedgekeurd (Tabel 11) (Bijlage E) [ref 8].
Opbarsten en piping
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping
voor alle beschouwde dijkvakken bedraagt 1/300 per jaar. Hiermee is het faalmechanisme opbarsten en piping het bepalende faalmechanisme van dijkring 40. De berekende faalkansen van de dijkvakken langs de Waal variëren van 1/1.300 per jaar tot
1/250.000 per jaar, waarbij drie van de 18 geanalyseerde vakken een kans groter dan
1/2.000 per jaar hebben. De berekende faalkansen worden als zeer plausibel beoordeeld door de beheerder en komen globaal overeen met het beeld uit de toetsing. Voor
enkele vakken langs de Waal is een relatief grote faalkans berekend. Van deze vakken
is in de toetsing een gedeelte afgekeurd (Tabel 11) (Bijlage E) [ref 8].
In de toetsing is getoetst aan een creepfactor van 15. In het project VNK2 is de rekenregel van Sellmeijer (zowel één- als tweelaags) gebruikt. In de rekenregel van
Sellmeijer worden andere aspecten meegenomen dan in Bligh zoals de dikte van de
zandlaag. Tevens wordt in het project VNK2 probabilistisch gerekend waarbij de variatie en onzekerheid in de verschillende ondergrondparameters expliciet wordt meegenomen (in plaats van via rekenwaarden). Door deze verschillen in gehanteerde
systematiek en rekenregels is een directe getalsmatige vergelijking van de resultaten
van VNK2 en de toetsing niet mogelijk. Het gaat bij een vergelijking van de toetsresultaten en de resultaten van VNK2 dus hooguit om het algemene beeld, en zelfs dat
is bij het faalmechanisme opbarsten en piping dikwijls lastig.
Macrostabiliteit binnenwaarts
De faalkansen voor de mechanismen afschuiven (MproStab) en opdrijven (MproLift)
zijn met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring berekend [ref 2]. De berekende
faalkansen zijn in PC-Ring meegenomen bij het berekenen van de overstromingskans
van de dijkring. Voor dit faalmechanisme zijn faalkansen berekend voor twee vakken,
beiden langs de Waal. De profielen zijn geselecteerd op basis van de resultaten van de
tweede en derde toetsronde en in overleg met de beheerder. De berekende faalkansen
zijn met 1/440.000 per jaar en <1/1.000.000 per jaar verwaarloosbaar klein. Deze
resultaten worden als zeer plausibel beoordeeld door de beheerder en sluiten aan bij
de toetsing [ref 8].
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
De berekende faalkansen voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam zijn 1/380.000 per jaar of kleiner voor de vier geselecteerde dijkvakken.
De grasbekleding voldoet voor de gehele dijkring aan de norm in de derde toetsronde
(Tabel 11) (Bijlage E) [ref 8]. Dit is in lijn met de resultaten van de faalkansberekeningen.
3.4.3

Faalkansen kunstwerken
De resultaten van de faalkansberekeningen voor de kunstwerken zijn weergegeven in
Tabel 12. Indien tijdens de screening bepaald is dat de faalkans van een faalmechanisme voor een bepaald kunstwerk verwaarloosbaar is, is voor het bewuste
faalmechanisme geen nadere analyse gedaan en geen faalkans berekend.
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Kunstwerk

Faalkans per jaar
Overloop en

Betrouwbaar-

Onder- en

Constructief

golfoverslag

heid sluiten

achterloopsheid

falen

1/25.000

-

-

<1/1.000.000

1/25.000

1/7.100

-

-

-

1/7.100

1/120.000

-

-

-

1/120.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

1/44.000

-

<1/1.000.000

1/44.000

Hollands-Duitsch Gemaal

1/100.000

-

-

<1/1.000.000

1/100.000

Gecombineerde faalkans

1/7.000

1/44.000

-

<1/1.000.000

1/6.100*

Coupure Dijkgraaf van

Combin

Wijckweg
Coupure Ubbergseweg
(zandzakken coupure)
Coupure Waalbandijk (in
brug Hollands-Duits gemaal)
Gasunie leiding
N-578-04-KR-006
Effluentleiding
RWZI Millingen
Ecoduiker (Hollands-Duitsch
gemaal - ecosluis)

*

gecombineerde faalkans voor kunstwerken dijkring 42 (exclusief dijken)

n.v.t.

deze kunstwerken zijn niet geanalyseerd, de bijdrage van deze kunstwerken aan de
overstromingskans van dijkring 42 is niet significant

Tabel 12:

3.5

Berekende faalkansen voor de kunstwerken van dijkring 42.

Dominante vakken en faalmechanismen
In Tabel 13 is de top tien van vakken en kunstwerken weergegeven die de grootste
bijdragen leveren aan de overstromingskans. Deze tabel is ontleend aan de tabel in
Bijlage D waarin de berekende faalkansen voor de gehele dijkring zijn weergegeven.
Geen van de dijkvakken en/of kunstwerken springt eruit. Dit betekent dat de berekende overstromingskans voor dijkring 42 niet het gevolg is van één of enkele zwakke
plekken: meerdere relatief zwakke plekken in de waterkeringen dragen bij aan de
overstromingskans van de dijkring.
Dijkvak /kunstwerk Overloop en
golfoverslag

Macrostabiliteit

Opbarsten

Beschadiging

Faalkans op

binnenwaarts

en piping

bekleding en

vakniveau

erosie dijklichaam
EN.8050.8400

1/4.700

-

1/1.300

-

1/1.100

EN.8400.9400

1/3.600

<1/1.000.000

1/1.500

<1/1.000.000

1/1.100

ME.4200.4800

1/2.800

-

1/2.300

-

1/1.300

ME.0900.1500

1/16.000

-

1/1.500

-

1/1.400

ME.3800.4200

1/3.000

-

1/6.500

-

1/2.100

EN.6500.7300

1/3.700

-

1/6.300

-

1/2.300

ME.4800.5500

1/6.800

1/440.000

1/3.800

-

1/2.700

ME.3300.3800

1/4.000

-

1/8.200

-

1/2.800

EN.7300.8050

1/2.900

-

-

-

1/2.900

EN.9400.10200

1/3.400

-

1/17.000

-

1/2.900

Tabel 13:

Overzicht van de vakken met de grootste berekende faalkansen in dijkring 42. De
faalkans van het maatgevende faalmechanisme per dijkvak is vetgedrukt.
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Voor de 4 meest dominante dijkvakken geldt dat de relatief grote faalkans voor deze
dijkvakken worden bepaald door het faalmechanisme opbarsten en piping. De overige
6 dijkvakken worden vooral gedomineerd door het faalmechanisme overloop en golfoverslag. De faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam dragen niet significant bij aan de berekende faalkansen op
vakniveau en op ringniveau. Ook de beschouwde kunstwerken in dijkring 42 dragen
niet significant bij aan de berekende faalkansen op vakniveau en op ringniveau.
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4

De gevolgen van overstromingen per ringdeel

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gevolgen van een doorbraak van de
waterkeringen van dijkring 42 in termen van economische schade en aantallen
slachtoffers, rekening houdend met diverse evacuatiescenario’s.
4.1

Aanpak en uitgangspunten

4.1.1

Algemeen
De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de kenmerken van de overstroming (zoals de waterdiepte en stijgsnelheid) en de kwetsbaarheid van de getroffen
objecten of personen. In VNK2 worden de overstromingsgevolgen berekend met behulp van overstromingssimulaties. Deze simulaties zijn voor dijkringgebied 42 uitgevoerd met FLS. Met behulp van de overstromingskenmerken uit de overstromingssimulaties zijn de gevolgen berekend met behulp van HIS-SSM (versie 2.5) [ref 39].
Omdat het overstromingspatroon en de gevolgen van een overstroming niet alleen
afhankelijk zijn van de doorbraaklocatie maar ook van de belastingcondities waarbij de
doorbraak plaatsvindt, worden in VNK2 meerdere mogelijke belastingcombinaties per
ringdeel beschouwd. In theorie zouden oneindig veel combinaties moeten worden beschouwd, maar in de praktijk is dat onmogelijk. Er zijn daarom per ringdeel alleen
overstromingsberekeningen gemaakt voor de meest waarschijnlijke belastingcombinaties bij het toetspeil (tp), het toetspeil minus één decimeringhoogte (tp-1d) en het
toetspeil plus één keer de decimeringhoogte (tp+1d). Het oostelijk deel van de dijkring
42 wordt begrensd door de Boven-Rijn en het westelijk deel door de Waal, de belastingcondities zijn echter gelijk. Voor dijkringgebied 42 zijn buitenwaterstanden met de
volgende overschrijdingskansen beschouwd:
1/125 per jaar
1/1.250 per jaar
1/12.500 per jaar

– toetspeil minus 1 decimeringhoogte
– toetspeil
– toetspeil plus 1 decimeringhoogte

(tp -1d)
(tp)
(tp +1d)

De slachtofferberekeningen zijn gebaseerd op bevolkingsgegevens uit het jaar 2000
zoals opgenomen in de HIS-SSM versie 2.5. Uit vergelijking met bevolkingsgegevens
van het CBS uit het jaar 2010 blijkt dat de bevolking in de dijkring is afgenomen met
30% (3.350 inwoners). De gepresenteerde slachtofferaantallen geven daarom een
conservatieve schatting. Voor de berekening van de economische schade wordt er
binnen HIS-SSM uitgegaan van een indexering van het jaar 2000 naar het jaar 2006.
4.1.2

Ringdelen
Een ringdeel is een gedeelte van de dijkring waarvoor het overstromingsverloop vrijwel
onafhankelijk is van de exacte doorbraaklocatie. De overstromingsberekeningen per
ringdeel vormen de basis voor de beschrijving van de overstromingsscenario’s. Er zijn
voor dijkring 42 drie ringdelen gedefinieerd, zoals weergegeven in Figuur 24. De indeling in drie ringdelen is gebaseerd op de secundaire keringen in het gebied, de Kerkdijk
en de Kapiteldijk rondom Ooij die aansluiten op de primaire waterkering langs de
Waal. Een nadere beschrijving van de ringdelen en een overzicht van de aan de ringdelen toegewezen dijkvakken en kunstwerken is reeds weergegeven in paragraaf 2.3.
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Legenda
1.

Kekerdom

2.
3.

Ooij
Tiengeboden

Figuur 24: Ringdelen en breslocaties dijkring 42.

4.1.3

Verhoogde lijnelementen
In de overstromingsberekeningen is er van uitgegaan dat regionale of secundaire
keringen standzeker zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Kerkdijk, de Kapiteldijk en
Duffeltdijk rondom Ooij en omgeving (Figuur 25). Bij een overstroming zal deze dijk
functioneren als compartimenterende waterkering.

Kekerdom
Ooij

Millingen a/d Rijn

Kerkdijk
Kapiteldijk
Querdamm

Legenda
duitse grens
regionale kering

Figuur 25: Ligging secundaire keringen rondom Ooij.

De standzekerheid van de regionale en secundaire keringen is onzeker. Idealiter zouden de kansen op het wel/niet bezwijken van regionale en secundaire keringen in de
risicoanalyse worden meegenomen door de bijbehorende gevolgen met ze te wegen.

54

Voor een gedegen beeld van het overstromingsrisico is de verwachting dat de gevolgde aanpak echter afdoende is. De regionale kering is bovendien niet zo hoog dat deze
van invloed is op het uiteindelijke overstromingsbeeld, de gehele dijkring overstroomt
namelijk in het geval van een dijkdoorbraak.
Omdat de hele dijkring, ongeacht de standzekerheid van de regionale en secundaire
keringen, zal overstromen bij een dijkdoorbraak, is de veronderstelde standzekerheid
nauwelijks van belang voor de inschattingen van de economische schade. Voor het
aantal slachtoffers is dit wel het geval omdat de stroom- en stijgsnelheden in het compartiment waarin Ooij is gelegen hoger zullen zijn bij standzekere regionale en secundaire keringen. Gelet op de verwachte kansen op wel/geen standzekerheid en de verwachte verschillen in gevolgen is echter niet te verwachten dat er door de aanname
van standzekerheid sprake zal zijn van een wezenlijk vertekend beeld van het overstromingsrisico.
Bij alle overstromingsberekeningen stroomt het water de grens over Duitsland in en
overstroomt er Duits grondgebied. Bij de gevolgenberekening worden de kosten en
slachtoffers op Duits grondgebied niet meegenomen. Omdat deze gevolgen binnen
VNK2 niet worden beschouwd maken ze ook geen deel uit van de risicoanalyse.
4.1.4

Evacuatie
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers bij een overstroming zijn de mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van belang. Nadat een bres is opgetreden kunnen
mensen ook nog vluchten of worden geëvacueerd. Dit gedrag is echter onderdeel van
de functies waarmee slachtofferkansen worden bepaald. Er wordt daarom in deze
paragraaf alleen gesproken over preventieve evacuatie.
In de praktijk wordt de effectiviteit van preventieve evacuaties echter beperkt door de
geringe voorspelbaarheid van overstromingen, de capaciteit van de aanwezige infrastructuur en de condities waaronder een evacuatie moet worden uitgevoerd, zoals onrust [ref 35].
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door het aantal slachtoffers te berekenen voor vier deelscenario’s [ref 36]. In Tabel 13 is een overzicht
gegeven van de evacuatie-deelscenario’s met de bijbehorende ingeschatte kansen van
voorkomen voor dijkringgebied 42. De evacuatiefracties drukken het deel van de bevolking uit dat preventief geëvacueerd kan worden. De conditionele kans is de kans
dat bij een overstroming dat deel van de bevolking daadwerkelijk geëvacueerd wordt.
Op basis van de kans van voorkomen kan voor elke overstromingsberekening een verwachtingswaarde worden berekend van de gevolgen in schade, aantal slachtoffers en
aantal getroffenen.
Evacuatie-deelscenario
Overstroming kort van

1.

Evacuatiefractie (-)

Conditionele kans (-)

Geen evacuatie

0,00

0,10

Ongeorganiseerde

0,59

0,04

0,80

0,26

0,89

0,60

tevoren verwacht of
onverwacht

2.

evacuatie
Overstroming ruim van

3.

tevoren verwacht

Ongeorganiseerde
evacuatie

4.

Georganiseerde
evacuatie

Tabel 14:

Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier evacuatie-deelscenario’s.
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De evacuatie-deelscenario’s hebben effect op het verwachte aantal slachtoffers bij een
overstroming, maar (in beperkte mate) ook op de berekende schade. Voertuigen en
goederen worden immers naar veilig gebied verplaatst.
Op basis van de getoonde conditionele kansen en evacuatiefracties is de verwachtingswaarde van de evacuatiefractie berekend. Voor dijkring 42 is die waarde 0,77 per
overstroming, wat betekent dat bij een overstroming gemiddeld 77% van de bevolking
preventief is geëvacueerd.
4.2

Resultaten overstromingsberekeningen per ringdeel
De volgende subparagrafen beschrijven per ringdeel het overstromingsverloop en de
gevolgen van de overstromingen. Per ringdeel zijn figuren weergegeven van de maximale waterdiepten die optreden. Deze figuren geven naast een indicatie van de waterdiepten ook inzicht in het overstroomd oppervlak. De economische schade is steeds
afgerond op vijf miljoen euro en de gevolgen in slachtoffers op vijf personen. Voor elke
overstromingsberekening wordt een range in slachtofferaantallen genoemd. Dit is het
effect van de doorgerekende evacuatie-deelscenario’s. Het minimum van de range is
het verwachte slachtofferaantal bij een optimaal georganiseerde evacuatie (deelscenario 4), het maximum van de range is het verwachte slachtofferaantal wanneer geen
evacuatie plaatsvindt (deelscenario 1).
Opgemerkt wordt dat bij alle overstromingsberekeningen van dijkring 42 het water
ook Duitsland instroomt. De gevolg- en risicoberekeningen gepresenteerd in de volgende paragrafen hebben betrekking op doorbraken en gevolgen op Nederlands grondgebied. Daarnaast zijn er verschillende situaties waarbij overstroming vanuit Duitsland
kan optreden. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat voor deze situaties geen
schades of kansen van optreden zijn bepaald en de bijbehorende scenario’s niet zijn
meegenomen in de gevolg- en risicoberekeningen. In paragraaf 2.1.7 is reeds nader
ingegaan op het Duitse deel van dijkring 42.
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Ringdeel 1: Doorbraaklocatie Kekerdom
De doorbraak is gesitueerd aan de noord-oostzijde van de dijkring (Figuur 26). Bij alle
buitenwaterstanden stroomt de gehele dijkring onder. Na ongeveer een half uur wordt
Kekerdom bereikt en na ongeveer 5 uur Millingen. Het water stroomt vervolgens om
de secundaire kering (Kapiteldijk) heen naar het zuidwesten en richting Duitsland. Na
ongeveer 18 uur na de doorbraak stroomt het water over de secundaire kering rondom
Ooij. Het gebied in het noordoosten van de dijkring bereikt minder diepe waterstanden
dan het midden en het zuidwesten van de dijkring. De waterdiepte loopt in sommige
plaatsen op tot > 8m. Als een bres ontstaat bij een hogere buitenwaterstand blijft het
overstroomd gebied ongeveer gelijk (Figuur 26), maar neemt de waterdiepte toe. Door
de toename van de waterdiepte is er ook een toename van de schade en het aantal
slachtoffers. Deze toename is echter beperkt. Bij een buitenwaterstand met een overschrijdingskans van 1/12.500 per jaar zijn de economische schade en het aantal
slachtoffers ongeveer 1,5x zo groot als in de situatie met een buitenwaterstand met
een overschrijdingskans van 1/125 per jaar.

tp-1d (1/125 per jaar)

Overstromingspatroon en waterdiepte

Waterdiepte (m)

Schade [M€]

Slachtoffers

1010

15 - 125

1330

15 - 155

1555

20 - 185

Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m

tp (1/1250 per jaar)

>3m

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

tp+1d (1/12500 per jaar)

4.2.1

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

Figuur 26: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een
doorbraak bij Kekerdom voor drie buitenwaterstanden
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Ringdeel 2: Doorbraaklocatie Ooij
Bij een doorbraak bij Ooij (Figuur 27) overstroomt het gebied rondom Ooij als eerste,
binnen een half uur bereikt het water Ooij zelf. Het water wordt in eerste instantie
tegengehouden door de secundaire keringen in het gebied die compartimenterend
werken. Waterdieptes binnen dit gebied lopen snel op tot >3 m. Uiteindelijk stroomt
het water na ongeveer 3 uur aan de zuidwestkant ter hoogte van de Sint Hubertusweg
over de secundiare keringen. Vervolgens stroomt het water naar het noordoosten richting Kekerdom en Millingen (het water bereikt Kekerdom en Millingen na ongeveer 15
uur na de doorbraak). Het water stroomt ook Duitsland in. Uiteindelijk komt bij alle
buitenwaterstanden de gehele dijkring onder water te staan. De verwachte schade
neemt per buitenwaterstand toe met een factor 1,3 t.o.v de voorgaande buitenwaterstand. Het verwacht aantal slachtoffers neemt tussen tp-1d en tp toe met een factor 2
en tussen tp en 1p+1d toe met een factor 1,5. Het hoge aantal slachtoffers kan verklaard worden door de compartimenterende werking van de secundaire kering. Hierbinnen treden hoge stijgsnelheden op met als resultaat hoge aantallen slachtoffers.

tp-1d (1/125 per jaar)

Overstromingspatroon en waterdiepte

Waterdiepte (m)

Schade [M€]

Slachtoffers

930

35 - 305

1245

65 - 600

1520

105 - 945

Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m

tp (1/1250 per jaar)

>3m

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

tp+1d (1/12500 per jaar)

4.2.2

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

Figuur 27: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een
doorbraak bij Ooij voor drie buitenwaterstanden
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Ringdeel 3: Doorbraaklocatie Tiengeboden
Bij een doorbraak ter hoogte van Tiengeboden (Figuur 28) stroomt het water in zuidoostelijke richting Duitsland en in eerste instantie langs het gebied rondom Ooij. Na
ongeveer 8 uur stroomt het water over de secundaire kering het gebied bij Ooij ter
hoogte van de Sint Hubertusweg binnen. Na 16 uur bereikt het water Kekerdom en
Millingen. Bij een hogere buitenwaterstand blijft het overstroomd gebied ongeveer
gelijk maar neemt de waterdiepte toe. Door de toename van de waterdiepte is er ook
een toename van de schade en het aantal slachtoffers. Bij een buitenwaterstand met
een overschrijdingskans van 1/12.500 jaar is de schade ongeveer 1,8x zo groot als in
de situatie met een buitenwaterstand met een overschrijdingskans van 1/125 jaar. Dit
kan verklaard worden doordat de waterdiepte bij lagere buitenwaterstanden met name
in het noordoosten lager is dan in het zuidwesten. Omdat in het noordoosten het
stedelijk gebied van Kekerdom en Millingen ligt zal de verwachte schade dus vooral bij
hogere buitenwaterstanden toenemen.

tp-1d (1/125 per jaar)

Overstromingspatroon en waterdiepte

Schade [M€]

Slachtoffers

720

10 - 90

1015

15 - 135

1280

20 - 200

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m

tp (1/1250 per jaar)

>3m

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

tp+1d (1/12500 per jaar)

4.2.3

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

Figuur 28: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een
doorbraak bij Tiengeboden voor drie buitenwaterstanden
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4.2.4

Maximaal scenario
Figuur 29 geeft de maximale waterdiepte in het maximaal scenario, waarbij een doorbraak ontstaat bij alle doorbraaklocaties. Voor dijkring 42 is het maximaal scenario
samengesteld op basis van de maximale waterdiepten van de basisberekeningen
(paragraaf 4.2.1 tot en met 4.2.3). De verwachte schade in het maximaal scenario in
dijkring 42 is meer dan 1,5 miljard euro, het aantal verwachte slachtoffers ligt afhankelijk van evacuatie tussen 105 en 965.

Maximaal scenario

Overstromingspatroon en waterdiepte

Waterdiepte (m)

Schade [M€]

Slachtoffers

1550

105 - 965

Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2- 3m
>3m

Figuur 29: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een
maximaal scenario.

4.3

Overzicht resultaten overstromingsberekeningen
De resultaten van de overstromingsberekeningen voor dijkringgebied 42 zijn per doorbraaklocatie samengevat in Tabel 15. De schade is relatief weinig afhankelijk van de
doorbraaklocatie, toch is te zien dat de schade van bovenstrooms (Kekerdom) naar
benedenstrooms (Tiengeboden) afneemt. Dit is het gevolg van het aanwezige verhang
in de Waal, waardoor de resulterende waterdieptes bij een doorbraak stroomafwaarts
lager zijn dan bij een doorbraak stroomopwaarts. Tevens blijkt uit de tabel dat het
grootste aantal slachtoffers is te verwachten bij een doorbraak bij Ooij. Dit wordt veroorzaakt door het effect van de compartimenterende werking van de regionale kering
in het gebied, op de waterdieptes en stijgsnelheden.
Ringdeel

Breslocatie

Belastingscondities
tp-1d

1

2

3

Kekerdom

Ooij

Tiengeboden

tp

tp+1d

schade (miljoen €)

1010

1330

1555

aantal slachtoffers

15 - 125

15 – 155

20 - 185

schade (miljoen €)

930

1245

1520

aantal slachtoffers

35 - 305

65 - 600

105 - 945

schade (miljoen €)

720

1015

1280

aantal slachtoffers

10 -90

15 - 135

20 - 200

Maximaal

Ringdeel

schade (miljoen €)

1550

scenario

1, 2 en 3

aantal slachtoffers

105 - 965

Tabel 15:

Overzicht resultaten overstromingsberekeningen.

In de berekende economische schade per scenario is het effect van verplaatsing van
economische activiteit reeds verdisconteerd. Bedrijfsuitval in het getroffen gebied zal
leiden tot verhoogde bedrijvigheid buiten dit gebied. De schade in het getroffen gebied
is dus groter dan genoemde schadebedragen.
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5

Overstromingsscenario’s en scenariokansen

Dit hoofdstuk beschrijft de scenariokansen voor verschillende overstromingsscenario’s
van dijkring 42. De scenariokans is de kans op het optreden van een bepaald overstromingsverloop. De overstromingsscenario’s worden gebruikt bij de koppeling tussen
de berekende faalkansen (hoofdstukken 3) en de gevolgen van overstromingen
(hoofdstuk 4) bij het berekenen van het overstromingsrisico in hoofdstuk 6.
5.1

Definitie overstromingsscenario’s

5.1.1

Aanpak
Elk overstromingsscenario wordt gevormd door een unieke combinatie van falende en
niet-falende ringdelen. In werkelijkheid is het aantal mogelijke scenario’s nagenoeg
oneindig. In VNK2 wordt een scenarioset samengesteld die representatief is voor alle
mogelijke scenario’s. De definitie van overstromingsscenario’s berust op de volgende
aspecten:
1. De onderverdeling van de dijkring in ringdelen (zie hoofdstuk 2).
2. De vraag of, en in welke mate, sprake is van een daling van de buitenwaterstand
na het ontstaan van een bres ergens in de dijkring (ontlasten).
3. De afhankelijkheid tussen de betrouwbaarheden van de verschillende ringdelen: bij
grotere afhankelijkheden (en afwezigheid van ontlasten) neemt de kans op een
meervoudige doorbraak toe.

5.1.2

Ontlasten / geen ontlasten na een doorbraak
Soms kan een bres in het ene ringdeel leiden tot een verlaging van de hydraulische
belastingen op een ander ringdeel. In dat geval is er sprake van ontlasten. Dergelijke
relaties tussen het faalgedrag van ringdelen zijn van belang voor het overstromingsrisico. Meervoudige doorbraken zullen immers leiden tot andere overstromingspatronen en andere gevolgen dan enkelvoudige doorbraken. In VNK2 worden drie
basisgevallen onderscheiden:
1. Geen ontlasten bij doorbraak.
2. Ontlasten bij doorbraak, het zwakste vak faalt als eerste (zwakste schakel).
3. Ontlasten bij doorbraak, het eerst belaste vak faalt als eerste (volgorde-effect).
Over het algemeen geldt dat bij een doorbraak langs de grote rivieren een dusdanige
daling van de waterstand te verwachten is dat de kans op een doorbraak op een andere locatie langs dezelfde rivier klein zal zijn. Bij de berekening van de scenariokansen
is daarom uitgegaan van ontlasten na een doorbraak. Hierbij is gekozen voor het
volgorde effect, waarbij het vak dat als eerste wordt belast als eerste faalt. Er is voor
het volgorde effect gekozen omdat de berekende faalkansen voor de verschillende
ringdelen van dezelfde orde grootte zijn, er zijn geen uitgesproken zwakke vakken of
ringdelen aanwezig in de dijkring.

5.2

Scenariokansen
De scenariokansen zijn met PC-Ring berekend volgens de standaard werkwijze binnen
VNK2. Voor alle mogelijke doorbraakscenario’s zijn scenariokansen berekend. Gegeven
het feit dat voor dijkring 42 drie ringdelen zijn gedefinieerd waarbij sprake is van
ontlasten, kunnen 3 scenario’s worden gedefinieerd. In Tabel 16 (en Bijlage F) zijn
deze scenario’s met de bijbehorende kansen samengevat. De indeling van dijkring 42
in ringdelen en de beschouwde doorbraaklocaties zijn weergegeven in Figuur 24.
Uit Tabel 16 blijkt dat scenario 1 en scenario 3 (respectievelijk een enkele doorbraak in
het ringdeel Kekerdom en een enkele doorbraak in het ringdeel Tiengeboden) voor
circa 95% bijdragen aan de totale overstromingskans van dijkring 42. Dit is het gevolg
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van de relatief grote faalkansen zoals berekend voor de dijkvakken in beide ringdelen
voor het faalmechanisme opbarsten en piping (hoofdstuk 3).
Scenario

Falend ringdeel

1

Kekerdom

2

Ooij

3

Tiengeboden

Restant
Ringkans
Tabel 16:

Scenariokans (per jaar)

Kansbijdrage

1/470

59,4%

1/76.000

0,4%

1/760

36,9%

1/8.200

3,4%

1/280

100,0%

Kans van voorkomen per doorbraakscenario.

De som van alle scenariokansen (1/290 per jaar) is overigens niet gelijk aan de ringkans van dijkring 42 (1/280 per jaar). Er blijft een restterm over die gelijk is aan
1/8.200 per jaar (een kansbijdrage van 3,4%). Deze restterm is een deel van de faalkansruimte dat niet kan worden toegewezen aan een van de gedefinieerde scenario’s.
Dit is het gevolg van de benaderingswijze zoals gehanteerd in het rekenproces binnen
PC-Ring. Het is onbekend hoe deze resterende faalkansruimte moet worden verdeeld
over de drie gedefinieerde scenario’s en het is tevens onbekend welke gevolgen
moeten worden toegekend aan deze restterm.
Volgens de standaard VNK2-methodiek wordt de restterm meegenomen in het berekenen van het overstromingsrisico door deze te koppelen aan het overstromingsscenario
met het maximale gevolg (paragraaf 4.2.4). Hierdoor wordt het risico in ieder geval
niet onderschat. De overschatting is overigens ook beperkt. Deze bedraagt voor de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers in dijkring 42 maximaal een factor 1,2
(zie ook paragraaf 6.2.2). Er zal dus geen sprake zijn van een significante vertekening
van het beeld van het overstromingsrisico.
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6

Overstromingsrisico

In het project VNK2 worden kansen en gevolgen (economische schade en slachtoffers)
van een overstroming berekend per dijkring. De kansen op en gevolgen van de mogelijke overstromingsscenario’s bepalen samen het overstromingsrisico. Dit overstromingsrisico wordt beschreven in de vorm van diverse risicomaten. In dit hoofdstuk
worden de berekening van het overstromingsrisico en de risicomaten voor dijkring 42
beschreven en geanalyseerd.
6.1

Koppeling scenariokansen en gevolgen
Het risico is berekend door de kansen en gevolgen van de overstromingsscenario’s
zoals gedefinieerd in hoofdstuk 5 te combineren. In Tabel 17 zijn deze overstromingsscenario’s met de daaraan gekoppelde overstromingsberekeningen weergegeven. Bij
de selectie van de overstromingsberekeningen is steeds gekeken naar de belastingcondities waarbij het optreden van de verschillende scenario’s het meest waarschijnlijk
is. De belastingcondities, de waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt,
zijn gebruikt om de koppeling te maken met de gevolgen van overstromingsscenario’s.
Het ontwerppunt beschrijft de meest waarschijnlijke combinatie van waarden van de
stochasten waarbij het overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is de
gevolgberekening geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen
peil.
Deze aanpak is niet per definitie conservatief. Benadrukt wordt dat het onterecht is te
veronderstellen dat een grotere nauwkeurigheid zou kunnen worden verkregen door
voor elk scenario uit te gaan van een overstromingsberekening die exact hoort bij de
waterstand waarbij het optreden van het scenario het meest waarschijnlijk is. Hetzelfde overstromingsscenario kan immers ook optreden bij ongunstigere (maar wel
minder waarschijnlijke) omstandigheden.
Scenario

Falend

Scenariokans

ringdeel

Overstromings

Overschrijdingskans

berekening

buitenwaterstand

(per jaar)
1

Kekerdom

1/470

tp

1/1.250

2

Ooij

1/76.000

tp+1d

1/12.500

3

Tiengeboden

1/760

tp

1/1.250

Tabel 17:

6.2

(per jaar)

Koppeling overstromingsscenario’s en overstromingsberekeningen

Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico bestaat niet uit één getal, maar kan worden beschreven in de
vorm van diverse risicomaten, zoals de verwachtingswaarde van de economische
schade, de schadefunctie (FS-curve), de verwachtingswaarde van het aantal
slachtoffers, het plaatsgebonden risico (PR), het lokaal individueel risico (LIR) en het
groepsrisico (FN-curve). In deze paragraaf worden de verschillende risicomaten voor
dijkring 42 beschreven en geanalyseerd.

6.2.1

Economisch risico
De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 4,3 miljoen euro per
jaar. In Tabel 18 zijn de 3 gedefinieerde overstromingsscenario’s weergegeven. Voor
een nadere specificatie van de gedefinieerde scenario’s wordt verwezen naar Tabel 16.
In geval van een overstroming is de schade minimaal circa 1,0 miljard euro,
gemiddeld2 circa 1,2 miljard euro en maximaal 1,5 miljard euro.
2

Verwachtingswaarde van het economisch risico gedeeld door de overstromingskans (4,3 miljoen euro per jaar /
1/280 per jaar)
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Scenario

Scenario
kans
(per jaar)

Kans
bijdrage

Cumulatieve kansbijdrage

Economisch
risico
(€ / jaar)

Bijdrage
economisch
risico

Cumulatief
economisch
risico

1

1/470

59,4%

59,4%

2.800.000

64,6%

64,6%

2

1/76.000

0,4%

59,7%

20.000

0,5%

65,1%

3

1/760

36,9%

96,6%

1.300.000

30,6%

95,7%

Restterm

1/8.200

3,4%

100,0%

190.000

4,3%

100,0%

Ringkans

1/280

100,0%

4.300.000

100,0%

-

Tabel 18:

Scenariokansen en economisch risico voor dijkring 42.

Uit Tabel 18 blijkt dat het overstromingsscenario 1 (falend ringdeel Kekerdom) en
overstromingsscenario 3 (falend ringdeel Tiengeboden) de grootste bijdrage hebben
aan het totale economische overstromingsrisico met respectievelijk 65% en 31%. Dit
is het gevolg van de relatief grote kans op voorkomen van dit scenario (zie hoofdstuk
5). Het overstromingsscenario 2 (falend ringdeel Ooij) heeft ondanks de potentieel
grote gevolgen een relatief kleine bijdrage aan het economische risico. Dit is het
gevolg van de relatief kleine faalkansen voor de dijkvakken in het ringdeel Ooij.
Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade
In Figuur 30 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de totale economische
schade over het dijkringgebied weergegeven. De verwachtingswaarde van de totale
economische schade is het grootst voor de verschillende kernen zoals Millingen, Leuth
Kekerdom en Ubbergen (>1.000 euro per jaar per hectare). Opvallend is ook het
wegennetwerk dat goed herkenbaar is in de figuur. De verwachtingswaarde van de
schade aan het wegennetwerk is maximaal 1.000 euro per jaar per hectare. Voor het
overige deel van het dijkringgebied is de verwachtingswaarde van de schade maximaal
100 euro per jaar per hectare. Dit betreft voornamelijk landelijk gebied.

Figuur 30: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar.
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Schadefunctie
Voor dijkring 42 is tevens een schadefunctie bepaald. Deze schadefunctie geeft de
kans per jaar dat een overstroming in dijkring 42 een bepaald schadebedrag veroorzaakt. De schadefunctie wordt gepresenteerd in een FS-Curve. In Figuur 31 zijn de
kansen op overschrijding van bepaalde schadebedragen getoond voor dijkring 42. Elk
punt in de curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald schadebedrag zal worden
bereikt of overschreden.

1.0E‐01
FS‐Curve

Overschrijdingskans (per jaar)

1.0E‐02

1.0E‐03

1.0E‐04

1.0E‐05

1.0E‐06

1.0E‐07
1

10

100

1000

10000

100000

Economische schade (miljoen euro)
Figuur 31: FS-Curve dijkring 42.

De punten in de FS-Curve zijn de gedefineerde doorbraakscenario’s, uitgesplitst per
evacuatie-deelscenario (evacuatie, geen evacuatie, etc.). Evacuatie heeft echter weinig
invloed op de economische schade bij een overstroming. Voor dijkring 42 zijn in totaal
4 scenario’s gedefinieerd – dit zijn de drie doorbraakscenario’s en het scenario voor de
restterm –met per doorbraakscenario 4 evacuatiedeelscenario’s, wat resulteert in 16
punten.
Uit Figuur 31 blijkt dat de kans op tenminste 1,0 miljard euro schade ongeveer gelijk
is aan 1/280 per jaar (dit is de minimale schade die optreedt bij een overstroming). De
kans op tenminste 1,5 miljard euro schade is ongeveer 1/7.400 per jaar. De maximale
schade die op kan treden in de beschouwde doorbraakscenario’s is 1,5 miljard euro.
Uit de vorm van de FS-curve blijkt dat het dijkringgebied zich als een 'bakje' gedraagt,
onafhankelijk van de doorbraaklocatie overstroomt vrijwel het gehele dijkringgebied en
is de schade van dezelfde ordegrootte.
6.2.2

Slachtofferrisico
De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,15 slachtoffers per jaar. Als er
een overstroming optreedt is het aantal slachtoffers minimaal 15, gemiddeld 40 en
maximaal 950. In Tabel 19 is de bijdrage van de gedefinieerde scenario’s aan het
slachtofferrisico weergegeven. Uit de tabel blijkt dat overstromingsscenario’s 1 en 3
samen voor bijna 80% bijdragen aan het totale slachtofferrisico. Het overstromingsscenario 2 (falend ringdeel Ooij) heeft ondanks de potentieel grote gevolgen een
relatief kleine bijdrage aan het economische risico. Dit is het gevolg van de relatief
kleine faalkansen voor de dijkvakken in het ringdeel Ooij.

65

Scenario

Scenario
kans
(per jaar)

Kans
bijdrage

Cumulatieve Slachtoffer
kansbijdrage risico
(n / jaar)

Bijdrage
slachtoffer
risico

Cumulatief
slachtoffer
risico

1

1/470

59,4%

59,4%

0,077

51,6%

51,6%

2

1/76.000

0,4%

59,7%

0,003

1,9%

53,5%

3

1/760

36,9%

96,6%

0,042

28,0%

81,5%

Restterm

1/8.200

3,4%

100,0%

0,028

18,5%

100,0%

Ringkans

1/280

100,0%

Tabel 19:

0,150

Scenariokansen en slachtofferrisico’s dijkring 42.

De restterm heeft een bijdrage van 18,5% aan het totale slachtofferrisico, deze bijdrage is relatief groot omdat de restterm wordt gekoppeld aan het maximaal scenario.
Het aantal slachtoffers in het maximaal scenario is een factor 5 groter dan in scenario
1 en 3 (paragraaf 4.3 en 5.2). Door het koppelen van de restterm aan de maximale
gevolgen wordt het slachtofferrisico in ieder geval niet onderschat. De overschatting is
overigens ook beperkt. Door de restterm te koppelen aan de kleinste gevolgen en de
grootste gevolgen (Tabel 15) blijkt dat het verschil in de verwachtingswaarde van het
aantal slachtoffers in dijkring 42 maximaal een factor 1,2 is (zie ook hoofdstuk 5).
Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers
In Figuur 32 is de verdeling van de verwachtingswaarde van het totaal aantal
slachtoffers over de dijkring weergegeven. De verschillende kernen vallen direct op, de
verwachtingswaarde ligt hier tussen 0,0001 en 0,01 slachtoffers per jaar per hectare.
Voor het overige deel van het dijkringgebied (op een uitzondering na) geldt dat de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per jaar zeer klein tot nul is
(<0,00001 slachtoffers per jaar per hectare). Dit beeld komt overeen met wat
verwacht mag worden op basis van de bevolkingsconcentraties.

Figuur 32: Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per jaar per hectare.
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Plaatsgebonden risico
In Figuur 33 is het plaatsgebonden risico voor dijkring 42 weergegeven. Het plaatsgebonden risico is de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende een jaar
continu op dezelfde plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een overstroming. In
tegenstelling tot de verwachtingswaarde van het totaal aantal slachtoffers is het
plaatsgebonden risico onafhankelijk van de aanwezige bevolking. Het plaatsgebonden
risico wordt bepaald door de scenariokansen en de waterdiepte, stroomsnelheid en
stijgsnelheid die bij een overstroming op de betreffende plek kunnen ontstaan. Bij het
bepalen van het plaatsgebonden risico wordt evacuatie buiten beschouwing gelaten.

Figuur 33: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 42.

Uit Figuur 33 blijkt dat het plaatsgebonden risico in de hele dijkring relatief hoog is
(vrijwel overal groter dan 1/100.000 per jaar oftewel 10-5 per jaar). In de laaggelegen
delen aan de westzijde van de dijkring is het plaatsgebonden risico het grootst (groter
dan 1/10.000 per jaar). Deze delen zullen bij een overstroming als eerste en het
snelste vollopen. De Kapiteldijk is goed herkenbaar in de figuur, het plaatsgebonden
risico is hier lager (ongeveer 1/150.000 per jaar). De waterdiepte is hier minder groot
vanwege de relatief hoge ligging van de Kapiteldijk.
Lokaal individueel risico
Het lokaal individueel risico is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een
overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve
evacuatie zijn meegenomen (Figuur 34). Het lokaal individueel risico is overal een
factor 4,3 lager dan het plaatsgebonden risico. Deze factor volgt direct uit de
gemiddelde evacuatiefractie (1/(1-0,77)=4,3) (zie paragraaf 4.1.4).
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Figuur 34: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 42.

Het lokaal individueel risico is in vrijwel het gehele dijkringgebied groter dan
1/100.000 per jaar, met uitzondering van het oostelijk deel van het dijkringgebied
waar het LIR circa 1/150.000 per jaar is (Figuur 34). Dit is een logisch gevolg van een
dijkdoorbraak aan de bovenstroomse zijde van de dijkring, waarbij het gebied van oost
naar west volstroomt. In de gebieden waar water staat is het lokaal individueel risico
het grootst. Dit is het gevolg van de grote waterdiepten die hier berekend zijn, wat tot
uitdrukking komt in het berekende LIR in deze delen van het dijkringgebied.
Groepsrisico
Voor dijkring 42 is tevens het groepsrisico bepaald. Het groepsrisico geeft de kans op
een ongeval, in dit geval een overstroming, met N of meer slachtoffers en wordt vaak
weergegeven in een FN-curve. In de FN-Curve in Figuur 35 zijn de kansen op overschrijding van bepaalde slachtofferaantallen getoond voor dijkring 42. Elk punt in de
curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald slachtofferaantal zal worden bereikt of
overschreden. In de berekening van het groepsrisico is het effect van evacuatie
meegenomen.
Uit de FN-curve blijkt dat de kans op een totaal aantal slachtoffers van ten minste 15
personen gelijk is aan de overstromingskans van de dijkring (1/280 per jaar). De kans
dat een groep van tenminste 50 personen het slachtoffer wordt van een overstroming
is circa 1/1.600 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 100 personen het
slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/2.100 per jaar. De kans dat een
groep van tenminste 200 personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa
1/20.000 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 950 personen slachtoffer
wordt van een overstroming is circa 1/74.000 per jaar. De kans dat er meer slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein. De scenario’s waarbij meer dan 900 slachtoffers
vallen betreffen de scenario’s waarin een onverwachte overstroming zonder evacuatie
optreedt.
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Figuur 35: FN-Curve dijkring 42.
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7

Gevoeligheidsanalyses

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende overstromingskansen en
risico’s voor de gehanteerde uitgangspunten zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De
gevoeligheidsanalyses geven daarmee inzicht in het effect van rivierverruimende
maatregelen, versterkingen of aanpassingen in het beheer.
In het achtergrondrapport [ref 2] zijn eveneens op dijkvakniveau gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Deze zijn verricht om goede vakschematisaties op te kunnen
stellen en aan te tonen hoe alternatieve schematisatiekeuzen doorwerken in de
resultaten op vakniveau. De resultaten van deze gevoeligheidsanalyses maken geen
deel uit van de resultaten gepresenteerd in dit hoofdstuk.
7.1

Selectie gevoeligheidsanalyses
De gevoeligheidsanalyses richten zich op het effect van diverse maatregelen op de
overstromingskansen en het overstromingsrisico. Als referentie voor de diverse
analyses dienen de reeds bestaande overstromingskansberekening (hoofdstuk 3) en
de berekende risico’s (hoofdstuk 6) voor dijkring 42. Er is gekozen voor het uitvoeren
van de volgende gevoeligheidsanalyses:
Gevoeligheidsanalyse I: Overstromingskans na uitvoering PKB Ruimte voor de
Rivier;
Gevoeligheidsanalyse II: Overstromingskans na gerichte maatregelen;
Gevoeligheidsanalyse III: Overstromingskans en –risico na uitvoering PKB Ruimte
voor de Rivier en gerichte maatregelen;
Overstromingskans na uitvoering PKB Ruimte voor de Rivier
In 2006 heeft het kabinet de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier vastgesteld, ook wel kortweg PKB Ruimte voor de Rivier genoemd. De PKB Ruimte voor de
Rivier heeft onder andere tot doel de afvoercapaciteit van de Rijntakken te vergroten
tot 16.000 m3/s door het nemen van maatregelen in de rivier en/of de uiterwaarden.
Deze maatregelen moeten leiden tot een verlaging van het MHW in 2015. Dit betekent
dat de belastingen op de waterkeringen van onder andere dijkring 42 worden verlaagd. Om inzicht te krijgen in het effect van de maatregelen zoals vastgelegd in de
PKB Ruimte voor de Rivier op de overstromingskansen, is een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd. In deze analyse is de doelstelling (=waterstandseffect) van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier meegenomen en wordt het effect
hiervan op de overstromingskansen bepaald.
Overstromingskans na gerichte maatregelen in de dijken langs de Waal
De overstromingskans van de categorie a keringen van dijkring 42 is door middel van
gerichte maatregelen te reduceren. Bij elke verbetering wordt de faalkans voor een
faalmechanisme in een vak tot een verwaarloosbare waarde teruggebracht. De volgorde van de verbeteringen is dusdanig dat de overstromingskans met zo min mogelijk
maatregelen zo veel mogelijk wordt gereduceerd. Dit is een efficiënte strategie zolang
geen grote verschillen bestaan tussen de kosten van versterkingen op verschillende
locaties. Dit geeft de beheerder tevens inzicht in het effect van bepaalde versterkingen
van de primaire waterkeringen van de dijkring op de overstromingskans.
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7.2

Gevoeligheidsanalyse I: Overstromingskans na Ruimte voor de Rivier
Langs de Waal zijn een aantal Ruimte voor de Rivier projecten gepland. Deze projecten
moeten ervoor zorgen dat de waterstanden onder maatgevende omstandigheden dalen. Het doel van de PKB Ruimte voor de Rivier [ref 37] is om de maatgevende waterstanden dusdanig te verlagen dat deze overeenkomen met de Hydraulische Randvoorwaarden 1996 (HR1996) [ref 14].
Kilometerraai

Toetspeil (1/2000 per jaar)

Doel RvdR

HR2006

HR1996

Verschil

[m+NAP]

[m+NAP]

[m]

866

17,1

867

16,9

16,65

-0,25

868

16,8

16,55

-0,25

869

16,8

16,50

-0,30

870

16,7

16,45

-0,25

871

16,6

16,35

-0,25

872

16,5

16,30

-0,20

873

16,4

16,20

-0,20

874

16,4

16,15

-0,25

875

16,3

16,05

-0,25

876

16,2

15,90

-0,30

877

16,0

15,80

-0,20

878

16,0

15,75

-0,25

879

15,9

15,70

-0,20

880

15,7

15,55

-0,15

881

15,7

15,50

-0,20

882

15,5

15,35

-0,15

883

15,4

15,20

-0,20

884

15,0

14,85

-0,15

Tabel 20:

-

Toetspeilen HR2006 en HR1996 Waal.

Het verschil in waterstand tussen de HR2006 [ref 12] en HR1996 [ref 14] is in de orde
van 0,15 m tot 0,30 m langs de waterkeringen van dijkring 40 (Tabel 20). Eventuele
effecten door verschillen in de modellering zijn buiten beschouwing gelaten. Deze beoogde waterstandsverlaging wordt gerealiseerd met lokale ingrepen. De stuwkrommen
die deze ingrepen veroorzaken moeten ertoe leiden dat de waterstand over het hele
traject wordt verlaagd tot de HR1996 waterstand. Door deze ingrepen kan de waterstand lokaal onder de HR1996 komen te liggen. Omdat het effect van de ingrepen echter niet zeker is, is voor de berekeningen niet uitgegaan van lokale waterstanden,
maar van de globale doelstelling van de PKB Ruimte voor de Rivier om de waterstanden te verlagen tot de HR1996.
De bijbehorende waterstandstatistiek is echter niet conform de HR1996, deze is nog
gekoppeld aan de TMR2006. Hierdoor zijn de resultaten van de berekeningen een
indicatie van de mogelijke gevolgen van de PKB Ruimte voor de Rivier en daarom
dienen de resultaten ook als zodanig te worden beschouwd.
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Resultaten waterstandsverlaging
In Figuur 36 en Figuur 37 zijn de berekende faalkansen per dijkvak weergegeven voor
en na uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen voor respectievelijk de
faalmechanismen overloop en golfoverslag en opbarsten en piping. De in de figuren
gepresenteerde faalkansen zijn eveneens weergegeven in Tabel H–1, Bijlage H. Er is
voor gekozen alleen de dominante faalmechanismen overloop en golfoverslag en
opbarsten en piping te presenteren, de andere twee faalmechanismen (beschadiging
bekleding erosie dijklichaam en stabiliteit binnenwaarts) zijn niet maatgevend en zijn
voor slechts een beperkt aantal dijkvakken relevant. Uit de figuren blijkt dat de faalkansen van de dijkvakken langs de Waal als gevolg van de berekeningen met een
waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier kleiner worden.
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Figuur 36: Faalkansen voor faalmechanisme overloop en golfoverslag voor en na uitvoering PKB
Ruimte voor de Rivier.
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Figuur 37: Faalkansen voor faalmechanisme opbarsten en piping voor en na uitvoering PKB
Ruimte voor de Rivier.
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De verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier is kleiner dan de decimeringhoogte van de Waaldijken. De decimeringhoogte is gedefinieerd
als het absolute verschil in hoogte tussen het toetspeil (MHW) en een waterstand met
een overschrijdingsfrequentie die 10 keer hoger of lager is dan die van het toetspeil.
De decimeringhoogte varieert langs de dijken van dijkring 42 tussen 75 en 89 cm,
terwijl de verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier
15 tot 30 cm is (Tabel 20). Dit verklaart tevens de geringe daling van de in Figuur 36
en Figuur 37 gepresenteerde faalkansen voor de faalmechanismen overloop en
golfoverslag en opbarsten en piping.
Over het algemeen geldt dat de faalkansen op dijkvakniveau worden gereduceerd met
een factor 2 (zie ook Tabel H–1, Bijlage H). Deze verandering is onder andere afhankelijk van de lokale waterstandsverlaging en de omstandigheden waaronder een vak
faalt in de oorspronkelijke berekeningen. Een dijkvak met een relatief grote faalkans
faalt naar verwachting bij een waterstand ruim lager dan maatgevend hoogwater
(MHW). Een verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de
Rivier zal dan van minder invloed zijn op de berekende faalkansen.
Overstromingskansen na Ruimte voor de Rivier
In Tabel 21 zijn de faalkansen per faalmechanisme en de overstromingskans voor dijkring 42 weergegeven. Uit deze tabel volgt dat voor dijkring 42 een overstromingskans
van 1/280 per jaar berekend is. Wanneer de PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen
worden uitgevoerd wordt een overstromingskans van 1/410 per jaar berekend (afname met een factor 1,5). Deze verandering in overstromingskans is het gevolg van een
verandering van de faalkansen voor met name het faalmechanisme overloop en golfoverslag en in mindere mate het faalmechanisme opbarsten en piping.
Type

Faalmechanisme

waterkering

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

Kunstwerk

Overloop en golfoverslag
Niet sluiten
Onderloopsheid en achterloopsheid (piping)
Constructief falen

Overstromingskans
Tabel 21:

Oorspronkelijke

Faalkansen na

Faalkans

Faalkansen

RvdR

reductie

(per jaar)

(per jaar)

1/2.500

1/4.500

1,8

1/440.000

1/830.000

1,9

1/300

1/400

1,3

1/210.000

1/300.000

1,4

1/7.000

1/14.000

2,0

1/44.000

1/44.000

1,0

-

-

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1,8

1/280

1/410

1,5

Berekende faalkansen (per jaar) en de overstromingskans (dijkring 42).

De berekende faalkansen en de berekende overstromingskans als gevolg van een
waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier zijn bijna een
factor 1,5 lager. De maatregelen zoals vastgesteld in de PKB Ruimte voor de Rivier
leiden dus tot een beperkte reductie van de overstromingskans voor dijkring 42.
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7.3

Gevoeligheidsanalyse II: Overstromingskans na gerichte maatregelen
Voor het bepalen van het effect van gerichte ingrepen in de waterkeringen van dijkring
42 op de overstromingskans van dijkring 42 is beoordeeld welke delen van de waterkeringen de grootste bijdrage leveren aan de totale overstromingskans voor dijkring
42. Dit blijken dijkvakken te zijn waar met name voor het faalmechanisme opbarsten
en piping en in mindere mate voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag relatief grote faalkansen worden berekend (Tabel 13). Voor deze vakken is de faalkans
voor het betreffende mechanisme stapsgewijs tot een verwaarloosbaar kleine waarde
teruggebracht. Vervolgens is steeds opnieuw de overstromingskans berekend. Het
resultaat is weergegeven in Figuur 38.
Stap

Dijkvak

0

Faalmechanisme

Overstromingskans
(per jaar)

-

1/280

Faalkans
reductie

1

EN.8050.8400

opbarsten en piping

1/350

1,3

2

EN.8400.9400

opbarsten en piping

1/420

1,5

3

ME.4200.4800

opbarsten en piping

1/510

1,8

4

ME.0900.1500

opbarsten en piping

1/680

2,4

5

ME.4800.5500

opbarsten en piping

1/740

2,6

6

ME.3800.4200

overloop en golfoverslag

1/740

2,6

7

EN.6500.7300

overloop en golfoverslag

1/770

2,8

overloop en golfoverslag

1/830

3,0

ME.4200.4800
ME.3300.3800
EN.7300.8050
8

EN.9400.10200
ME.6400.7100
EN.8400.9400
EN.8050.8400

Tabel 22:

Overstromingskans dijkring 42 na gerichte maatregelen.

Uit Tabel 22 en Figuur 38 blijkt dat voor de eerste 5 ingrepen elke ingreep in de waterkering weer leidt tot een kleinere overstromingskans. De overstromingskans kan
worden verkleind van 1/280 per jaar tot 1/740 per jaar door gerichte maatregelen te
nemen in vijf dijkvakken voor het faalmechanisme opbarsten en piping (zie Tabel 22).
Deze dijkvakken betreffen dijkvakken in de Ooijsebandijk (EN.8050.8400 en
EN.8400.9400), Duffeltdijk (ME.4200.4800 en ME.4800.5500) en Millingsebandijk
(ME.0900.1500).
In Tabel 22 is tevens de faalkansreductiefactor weergegeven. Voor een reductie van de
faalkans met een factor 2,5 dienen minimaal de eerder vermelde 5 dijkvakken te worden verbeterd, wat in dit geval overeenkomt met circa 3,3 km dijkversterking van de
Waaldijk, die een totale lengte van circa 17,5 km heeft. Na deze ingrepen is het faalmechanisme opbarsten en piping niet langer dominant in de dijkring, en is het mechanisme overloop en golfoverslag maatgevend.
Dit wordt bevestigd door stap 6, 7 en 8, deze stappen betreffen verbetering van in
totaal 9 vakken op het faalmechanisme overloop en golfoverslag. Dit komt overeen
met circa 5,8 km dijkversterking met een kleine overlap in vakken die reeds zijn
verbeterd in eerdere stappen op het faalmechanisme opbasten en piping. Deze
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dijkverbetering draagt echter relatief weinig bij aan een verdere reductie van de
overstromingskans. Door het verbeteren van 9 extra vakken neemt de overstromingskans van dijkring 42 verder af van 1/740 per jaar naar 1/830 per jaar.
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Figuur 38: De overstromingskans als functie van het aantal verbeterstappen. Per verbeterstap is
de faalkans van een dijkvak voor het dominante faalmechanisme tot een
verwaarloosbare omvang teruggebracht.

In Figuur 39 zijn per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond tussen de
faalkansen per faalmechanisme (zie Bijlage G, Tabel G-1) voor de berekende faalkansen per verbeterstap).
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Figuur 39: De procentuele verhouding tussen faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 42
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Uit Figuur 39 blijkt dat de bijdrage aan de overstromingskans van het faalmechanisme
opbarsten en piping afneemt als gevolg van de verbeteringen. De faalkansbijdrage van
dit mechanisme neemt als gevolg van de eerste 5 verbeteringen af van circa 85% naar
64%. De bijdrage van de overige faalmechanismen (inclusief de kunstwerken) neemt
als gevolg daarvan toe. Bij het faalmechanisme overloop en golfoverslag is de procentuele toename het grootst. De bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale overstromingskans neemt als gevolg van de eerste 5 ingrepen toe van 10% tot 25%.
Als gevolg van de volgende verbeteringen (6 t/m 8), gericht op het faalmechanisme
overloop en golfoverslag, neemt de faalkansbijdrage voor het faalmechanisme opbarsten en piping weer toe tot 72% en daalt de faalkansbijdrage van het faalmechanisme
overloop en golfoverslag tot 16% (Figuur 39). Dat deze veranderingen het grootst zijn
voor de faalmechanismen opbarsten en piping en overloop en golfoverslag is het gevolg van het feit dat deze faalmechanismen sterk bepalend zijn voor de overstromingskans van dijkring 42.
De bijdragen van de faalmechanismen overloop en golfoverslag, macrostabiliteit binnenwaarts, opbarsten en piping en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam (inclusief de kunstwerken) aan de faalkansen van de dijkvakken die hierna als slechtste
kunnen worden aangewezen zijn steeds van een vergelijkbare orde grootte. Wanneer
het ‘slechtste’ dijkvak wordt verbeterd is een volgende dijkvak met een vergelijkbare
faalkans maatgevend, de overstromingskans van de ring in zijn geheel neemt daardoor niet significant af. Om toch tot een significante verlaging van de overstromingskans te komen is dan een relatief grote ingreep nodig waarbij dijkvakken worden verbeterd op meerdere faalmechanismen over nagenoeg de gehele lengte van de waterkeringen van dijkring 42 (Bijlage D, Figuur D-1).
7.4

Gevoeligheidsanalyse III: Overstromingsrisico na combinatie maatregelen
In deze paragraaf is het effect van een combinatie van Ruimte voor de Rivier maatregelen en enkele gerichte additionele maatregelen in de Waaldijken bepaald op de overstromingskans en het overstromingsrisico van een combinatie van Ruimte voor de
Rivier maatregelen en enkele gerichte additionele maatregelen in de Waaldijken van
dijkring 42. De Ruimte voor de Rivier maatregelen zijn maatregelen die momenteel in
uitvoering zijn en waarvan dus zeker is dat deze maatregelen worden gerealiseerd. Dit
zorgt in principe voor een nieuwe uitgangssituatie. Door de Ruimte voor de Rivier
maatregelen en gerichte additionele maatregelen in de Waaldijken te combineren
wordt vooruitgelopen op deze nieuwe situatie.

7.4.1

Overstromingskans na combinatie van maatregelen
Voor de bepaling van het effect van deze combinatie van maatregelen wordt uitgegaan
de situatie waarbij de 5 dijkvakken van de Waaldijken de grootste faalkans voor het
faalmechanisme opbarsten en piping zijn verbeterd (Tabel 22). Voor deze vakken is de
faalkans voor dit mechanisme per vak (en dus per ingreep) tot een verwaarloosbaar
kleine waarde teruggebracht. Daarnaast wordt de voorziene waterstanddaling als gevolg van de Ruimte voor de Rivier maatregelen in de berekeningen meegenomen
(Tabel 20). De resulterende overstromingskansen voor de (combinatie van) maatregelen zijn weergegeven in Tabel 23.
Uit Tabel 23 blijkt dat de combinatie van enkele ingrepen in de Waaldijken ten aanzien
van het faalmechanisme opbarsten en piping en de reeds voorziene maatregelen in het
kader van Ruimte voor de Rivier leiden tot een afname van de overstromingskans van
dijkring 42 van 1/280 per jaar naar 1/1.170 per jaar. Deze afname van de overstromingskansen met een factor 4 is te realiseren met een verbetering van de Waaldijken
over een lengte van circa 3,25 km uitgaande van een daling van het MHW als gevolg
van de voorziene Ruimte voor de Rivier maatregelen.
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Overstromingskans
(per jaar)

Maatregel

Locatie / dijkvak

Referentie

-

1/280

Programma

Waal

1/410

Ruimte voor de Rivier
Dijkversterking t.a.v.

Ooijse bandijk:

EN.8050.8400, EN.8400.9400

faalmechanisme

Duffeltdijk:

ME.4200.4800, ME.4800.5500

opbarsten en piping

Millingse bandijk: ME.0900.1500

Combinatie

-

Tabel 23:

7.4.2

1/740

1/1.170

Overstromingskansen na Ruimte voor de Rivier en gerichte maatregelen.

Overstromingsrisico na combinatie van maatregelen
In deze paragraaf worden de effecten van Ruimte voor de Rivier maatregelen en enkele gerichte additionele maatregelen in de Waaldijken op het overstromingsrisico van
dijkring 42 gepresenteerd. Het overstromingsrisico is beschreven in de vorm van
diverse risicomaten, waaronder de verwachtingswaarde van de economische schade,
de schadefunctie (FS-curve), de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers en het
groepsrisico (FN-curve).
De resultaten met betrekking tot de verwachtingswaarden van de economisch schade
en het aantal slachtoffers van de (combinatie van) maatregelen is weergegeven in
Tabel 24. Uit de tabel blijkt een duidelijke afname van het risico als gevolg van de
maatregelen. De verwachtingswaarde van de economische schade neemt met circa
75% af van 4,3 miljoen euro per jaar naar 1,0 miljoen euro per jaar. De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers neemt als gevolg van de combinatie van
maatregelen met circa 67% af van 0,15 naar 0,05 slachtoffers per jaar.
Verwachtingswaarde van de
economische schade (€ per jaar)

Maatregel

Verwachtingswaarde van het aantal
slachtoffers (per jaar)

Referentie

4,3 miljoen

0,15

Combinatie*

1,0 miljoen

0,05

*

combinatie van Ruimte voor de Rivier maatregelen en gerichte maatregelen in de Waaldijken

Tabel 24:

Overstromingsrisico’s na Ruimte voor de Rivier en gerichte maatregelen.

De economische schade en het aantal slachtoffers per jaar is ook weergegeven in een
FS-curve (zie Figuur 40) en een FN-curve (groepsrisico) (zie Figuur 41). In de
grafieken zijn de originele curves weergegeven samen met de curves na uitvoering van
de maatregelen, deze curves hebben als label Gevoeligheid 1 gekregen.
In de figuren is duidelijk zichtbaar dat de kans op een bepaalde gebeurtenis met schade en/of slachtoffers afneemt. De nieuwe curves komen namelijk onder de oude curven te liggen. De maximale schade (1,5 miljard euro) en het maximale aantal slachtoffers (965) neemt niet af, de gevolgen van de afzonderlijke scenario’s blijven gelijk.
Het verschil in de lijnen wordt dus alleen veroorzaakt door een verschil in de overstromingskansen.
Met betrekking tot de FS-curve valt op dat – vergelijkbaar met de huidige situatie – bij
alle beschouwde scenario’s een min of meer gelijke schade optreedt. De minimale
schade is en blijft gelijk aan 1 miljard euro. Dit is het gevolg van het feit dat de dijkring ongeacht de doorbraaklocatie vrijwel volledig overstroomt. Door de maatregelen
neemt de kans op optreden van de minimale schade af, van 1/280 per jaar in de
referentie situatie naar 1/1.170 per jaar na maatregelen, terwijl de minimale schade
zelf niet wijzigt. De FN-curve met het aantal slachtoffers laat eenzelfde beeld zien, de
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kans op minimaal 1 slachtoffer neemt af van 1/280 per jaar naar 1/1.170 per jaar. Het
aantal potentiële slachtoffers neemt echter niet af.
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Figuur 40: Vergelijking FS-Curves dijkring 42 voor en na maatregelen Ruimte voor de Rivier en
gerichte additionele maatregelen.
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Figuur 41: Vergelijking FN-Curves dijkring 42 voor en na maatregelen Ruimte voor de Rivier en
gerichte additionele maatregelen.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek
naar het overstromingsrisico van dijkringgebied 42: Ooij en Millingen. De conclusies en
aanbevelingen betreffen zowel de berekende faalkansen, de gevolgen, als het
overstromingsrisico.
8.1

Conclusies

8.1.1

De kans op een overstroming in dijkringgebied 42
De berekende overstromingskans voor dijkring 42 is 1/280 per jaar. De berekende
overstromingskans is de kans dat de categorie a-kering faalt, waarbij een bres
ontstaat en water het dijkringgebied binnen kan stromen. Afhankelijk van de breslocatie(s) en de hydraulische condities waaronder de bres ontstaat worden bepaalde delen van het dijkringgebied getroffen. Benadrukt wordt dat deze kans alleen
betrekking heeft op de categorie a-kering van dijkring 42 (de keringen langs Rijn
en Waal in Nederland). De bijdrage van de categorie d-kering (keringen langs de
Rijn in Duitsland) aan de overstromingskans van het dijkringgebied is niet nader
beschouwd. Het waterschap verwacht dat de waterkeringen in het Duitse deel van
de dijkring een significante bijdrage leveren aan de kans op een overstroming en
daarmee ook aan het overstromingsrisico van dijkring 42, onder andere vanwege
de lengte van het Duitse deel van de waterkering (ca. 43 km). De risico-analyse is
echter alleen gericht op het Nederlandse deel van de dijkring.
De kans op een overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring
42 wordt gedomineerd door de faalkansen berekend voor de dijken, waarin het
faalmechanisme opbarsten en piping (faalkans 1/300 per jaar) bepalend is. De
bijdrage van dit faalmechanisme aan de overstromingskans is circa 85%. Daarnaast heeft het faalmechanisme overloop en golfoverslag met circa 10% nog een
relatief grote bijdrage aan de overstromingskans (1/2.500 per jaar). De overige
faalmechanismen (macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam) dragen met beiden 0,1% nauwelijks bij aan de totale overstromingskans van de dijkring.
De gecombineerde faalkans voor de kunstwerken bedraagt 1/6.100 per jaar. De
kunstwerken dragen daarmee voor circa 5% bij aan de overstromingskans van de
dijkring als geheel, waarbij het faalmechanisme overloop en golfoverslag het
dominante faalmechanisme is. De gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag van de kunstwerken is 1/7.000 per jaar.
Hoewel de berekende faalkansen vrij uniform verdeeld zijn over de dijkring zijn de
faalkansen voor de dijkvakken in de Millingsebandijk, Duffeltdijk, Schuifdijk en
Ooijsebandijk groter dan voor de dijkvakken in de Erlecomsedam-west en Erlecomsedam-oost. De gecombineerde faalkans voor de dijkvakken in de Millingse
bandijk en Duffeltdijk is 1/470 per jaar. De gecombineerde faalkans voor de
dijkvakken in de Erlecomsedam-oost en Erlecomsedam-west is 1/76.000 per jaar.
De gecombineerde faalkans voor de dijkvakken in de Schuifdijk en Ooijsebandijk is
1/760 per jaar.
De dominante dijkvakken liggen in de Ooijsebandijk tussen dijkpaal EN065 en
EN102, in de Duffeltdijk tussen dijkpaal ME033 en ME055 en in de Millingsebandijk
tussen dijkpaal ME009 en ME015. Deze vakken hebben relatief grote faalkansen
voor het faalmechanisme opbarsten en piping óf deze vakken hebben een relatief
grote faalkans op vakniveau als gevolg van een combinatie van relatief grote faalkansen voor de faalmechanismen opbarsten en piping en overloop en golfoverslag.
De faalkans voor genoemde vakken ligt tussen 1/1.100 en 1/2.900 per jaar.
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Het beeld van de sterkte van de waterkeringen van dijkring 42 dat volgt uit de
faalkansen en overstromingskansen berekend in het kader van het project VNK2
komt grotendeels overeen met de verwachtingen van de beheerder. Op een uitzondering na komt het beeld uit de derde toetsronde goed overeen met de in het
kader van het project VNK2 berekende faalkansen (zie Bijlage E). Daar waar het
veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ is gegeven in de derde toetsronde,
worden in de meeste gevallen ook daadwerkelijk grote kansen berekend. Daar
waar het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ is gegeven worden kleine
faalkansen berekend.
8.1.2

De gevolgen van overstromingen in dijkringgebied 42
Bij een doorbraak op elke willekeurige locatie van dijkring 42 overstroomt het gehele dijkringgebied. Met andere woorden, nagenoeg elke doorbraak heeft hetzelfde
overstromingspatroon. Dit is het gevolg van de inrichting en de ligging van het gebied. In feite gedraagt de dijkring zich als een bakje; deze vult zich nagenoeg in
zijn geheel na een doorbraak van de waterkering.
Bij een dijkdoorbraak van het Nederlandse deel van dijkring 42 overstroomt ook
Duits grondgebied. De resulterende schade en slachtoffers als gevolg van het
overstromen van Duits grondgebied is niet meegenomen in de genoemde schades
en slachtoffer aantallen. Tegelijkertijd geldt dat schades en slachtofferaantallen als
gevolg van een doorbraak van de waterkering in het Duitse deel van dijkring 42
(categorie d-kering) niet zijn meegenomen in de genoemde schades en slachtoffer
aantallen.
Binnen het dijkringgebied liggen enkele hoge lijnvormige elementen die het overstromingsverloop beïnvloeden. De secundaire keringen zoals de Kerkdijk, de
Kapiteldijk en de Querdam (op de grens met Duitsland) zorgen voor een tijdelijke
vertraging in de verspreiding van het binnenstromende water. Door de beperkte
hoogte ten opzichte van de resulterende waterdiepte bij een overstroming hebben
deze keringen niet of nauwelijks invloed op het eindbeeld van de overstroming.
Echter, omdat de secundaire keringen een compartiment vormen rond Ooij, is bij
een doorbraak de stijgsnelheid relatief groot. Dit leidt tot een groter slachtofferaantal dan bij een doorbraak op een andere locatie het geval zou zijn, hoewel het
getroffen gebied en de economische schade uiteindelijk hetzelfde is.
Bij een doorbraak van de waterkeringen van dijkring 42 zijn de gevolgen van een
overstroming relatief groot. Afhankelijk van de locatie en de belastingcondities is
bij een doorbraak langs de Waal 720 miljoen3 tot 1,5 miljard euro schade te
verwachten. Afhankelijk van de mogelijkheden tot evacuatie zijn 10 slachtoffers
(georganiseerde evacuatie) tot 950 slachtoffers (onverwachte overstroming, geen
evacuatie) te verwachten.
Het aantal slachtoffers kan door preventieve evacuatie significant worden gereduceerd. Omdat hoogwaterstanden langs dijkring 42 worden bepaald door hoge
rivierafvoeren, zijn hoogwatersituaties meerdere dagen van tevoren te voorzien.
Dit betekent dat de kans op een georganiseerde evacuatie bij een hoogwatersituatie op de Waal relatief groot is (60%). Door de relatief grote kans dat een
evacuatie slaagt, heeft evacuatie een relatief grote invloed op het slachtofferrisico.
De economische schade wordt niet significant beïnvloedt door evacuatie. De
invloed van het meenemen van de mogelijkheden voor evacuatie op het berekende
economische risico is dan ook gering.

3

Dit is het geval bij een overstroming in ringdeel Tiengeboden bij een belastingconditie van toetspeil minus 1
decimeringshoogte. Bij deze belasting zal de waterkering niet falen. De minimale schade in het geval van een
overstroming is gelijk 1,0 miljard euro.
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8.1.3

Het overstromingsrisico in dijkringgebied 42
Door de kansen op de verschillende overstromingsscenario’s te combineren met de
resultaten van overstromingsberekeningen is het overstromingsrisico in beeld gebracht. Daarbij is zowel gekeken naar het economisch risico als het slachtofferrisico.
Economisch Verwachtingswaarde economische schade (M€ per jaar)
risico
Minimale economische schade bij een overstroming (M€)*
4

4,3
1.000

Gemiddelde economische schade per overstroming (M€)

1.200

Economische schade bij het zwaarste beschouwde scenario (€)

1.500

Slachtoffer- Verwachtingswaarde aantal slachtoffers (per jaar)
risico
Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming*

0,15
15

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming
Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde scenario

40
945

Overlijdenskans van een individu per locatie exclusief het effect van >1/100.000 per jaar,
preventieve evacuatie (per jaar)
in de laaggelegen
delen aan de west(plaatsgebonden risico)
zijde van de dijkring
>1/10.000 per jaar.
Overlijdenskans van een individu per locatie inclusief het effect van
preventieve evacuatie (per jaar)
(lokaal individueel risico)

>1/100.000 per jaar,
met uitzondering van
het meest oostelijke
deel van het dijkringgebied: ongeveer
1/150.000 per jaar

*) Er zijn scenario’s beschikbaar met potentieel kleinere of grotere gevolgen, de kans op deze
scenario’s is echter verwaarloosbaar klein, deze zijn niet meegenomen in de risicoanalyse.
Tabel 25: Overstromingsrisico’s na Ruimte voor de Rivier en gerichte maatregelen.

De berekende verwachtingswaarde van de economische schade is 4,3 miljoen euro
per jaar. In geval van een overstroming is de economische schade gemiddeld
1,2 miljard euro. De minimale schade is gelijk aan 1,0 miljard euro en heeft een
kans op voorkomen van 1/280 per jaar (gelijk aan de overstromingskans). Dit
bedrag verschilt weinig van de maximale schade bij een doorbraak, deze is gelijk
aan ruim 1,5 miljard euro en heeft een kans op voorkomen van 1/82.000 per jaar.
Het verschil in de schade is zo klein omdat nagenoeg de hele dijkring volstroomt in
geval van een dijkdoorbraak bij een willekeurig ringdeel: bij nagenoeg alle doorbraakscenario’s is de schade qua ordegrootte gelijk aan de maximale schade.
De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers bedraagt 0,15
slachtoffers per jaar. In geval van een overstroming vallen gemiddeld 40 slachtoffers. Het plaatsgebonden risico (de kans dat een persoon die continu binnen dit
gebied verblijft, overlijdt als gevolg van een overstroming) is voor vrijwel het gehele dijkringgebied >1/100.000 per jaar, met voor enkele laaggelegen gebieden
een waarde >1/10.000 per jaar.
Het lokaal individueel risico (de kans per jaar dat een persoon die zich permanent
op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een
overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve
evacuatie zijn meegenomen) laat een klein verschil zien binnen het dijkringgebied.
Voor het meest oostelijk deel van het dijkringgebied is het lokaal individueel risico
circa 1/150.000 per jaar. Voor het overige deel van het dijkringgebied is het lokaal
individueel risico >1/100.000 per jaar.
4

De gemiddelde economische schade of het gemiddeld aantal slachtoffers is de verwachtingswaarde gedeeld door de
overstromingskans
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De kans dat tenminste 15 personen gelijk slachtoffer worden van een overstroming is vrijwel gelijk aan de overstromingskans van de dijkring (1/280 per jaar).
De kans dat een groep van tenminste 50 personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/1.600 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 100 personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/2.100 per jaar. De kans
dat een groep van tenminste 200 personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/20.000 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 950 personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/74.000 per jaar. De kans dat
er meer slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein.
De voorziene maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier leiden
tot een verlaging van het MHW en daarmee tot een verlaging van de belastingen
op de waterkeringen. De verlaging van het belastingniveau vertaalt zich in een
reductie van de overstromingskans van dijkring 42 van 1/280 per jaar naar 1/410
per jaar. De verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de
Rivier is 15 tot 30 cm, terwijl de decimeringshoogte van de dijken van dijkringgebied 42 circa 75 tot 90 cm is. Dit verklaart de relatief kleine afname van de
faalkansen voor de verschillende faalmechanismen (factor 1,0 tot 2,0) en de
relatief geringe afname van de overstromingskans (factor 1,5).
Door gerichte ingrepen in de waterkeringen kan de overstromingskans van dijkring
42 worden verkleind. Een dijkverbetering over een lengte van circa 3,3 km gericht
op het faalmechanisme opbarsten en piping leidt tot een afname van de overstromingskans van dijkring 42 van 1/280 per jaar naar 1/740 per jaar (factor 2,6).
Een extra ingreep in de waterkeringen van dijkring 42 gericht op het faalmechanisme overloop en golfoverslag over en lengte van 5,8 km leidt tot een verdere
reductie van de overstromingskans van dijkring 42 tot 1/830 per jaar.
Een combinatie van de voorziene Ruimte voor de Rivier maatregelen die het belastingniveau verlagen en gerichte ingrepen in de waterkeringen van dijkring 42 ten
aanzien van het faalmechanisme opbarsten en piping kunnen de overstromingskans van dijkring 42 van 1/280 per jaar naar 1/1.200 per jaar verkleinen. De te
verwachten economische schade neemt af van 4,3 miljoen euro per jaar naar 1,0
miljoen euro per jaar. Het aantal te verwachten slachtoffers neemt af van 0,15 per
jaar naar 0,05 per jaar. Een verdere verlaging van de overstromingskans en het
overstromingsrisico is alleen mogelijk met versterkingsmaatregelen van alle
dijkvakken in dijkring 42.
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8.2

Aanbevelingen
In de risicoanalyse is alleen gekeken naar het mogelijk falen van de categorie akering (de primaire waterkering van dijkring 42 op Nederlands grondgebied) en
naar de gevolgen van het falen van deze kering op Nederlands grondgebied. De
bijdrage van de categorie d-keringen (de keringen langs de Rijn in Duitsland) aan
de overstromingskans van het dijkringgebied is niet nader beschouwd. Echter, het
niet beschouwde Duitse deel van de dijkring draagt – net zoals elk willekeurig dijkvak met een significante lengte – bij aan de overstromingskans. Het waterschap
verwacht dat de waterkeringen in het Duitse deel van de dijkring een significante
bijdrage leveren aan de kans op een overstroming en daarmee ook aan het
overstromingsrisico van dijkring 42, onder andere vanwege de lengte van het
Duitse deel van de waterkering (ca. 43 km). Het verdient daarom aanbeveling
deze veronderstelling te verifiëren en dus ook het risico dat verband houdt met de
categorie d-kering in beeld te brengen.
Indien men de overstromingskans van de categorie a-kering van dijkring 42 en
daarmee ook het overstromingsrisico significant wenst te verlagen door middel van
dijkversterkingen, dan sorteren maatregelen ten aanzien van het faalmechanisme
opbarsten en piping het meeste effect. Voor het reduceren van de overstromingskans met een factor 2,6 is een dijkverbetering met betrekking tot dit faalmechanisme over een traject van minimaal 3,3 km nodig. Deze dijkvakken betreffen dijkvakken in de Ooijsebandijk (EN.8050.8400 en EN.8400.9400), Duffeltdijk
(ME.4200.4800 en ME.4800.5500) en Millingsebandijk (ME.0900.1500). Met een
dergelijke verbetering neemt het overstromingsrisico significant af met circa 60%.
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Bijlage B

Begrippenlijst

Afschuiving
Een verplaatsing van (een deel van) een grondlichaam. De term
afschuiving wordt gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts.
Beheerder
De overheid waarbij de (primaire) waterkering in beheer is.
Beheersgebied
Het in de legger gespecificeerd areaal dat als waterkering wordt
aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd.
Bekleding
De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen
en langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een
erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag,
kleilaag en/of geotextiel.
Belasting
De op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige
krachten.
Benedenrivierengebied
Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn
Schoonhoven – Werkendam – Dongemond, inclusief Hollands Diep en
Haringvliet, zonder de Hollandsche IJssel.
Berm
Een extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk
om het dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te
voorkomen en/of de golfoploop te reduceren.
Binnentalud
Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnenzijde van de dijk.
BKL
Basis kustlijn. Bij het vigerende kustbeleid worden suppleties uitgevoerd
indien de kustlijn zich landwaarts van de BKL bevindt.
Bovenrivierengebied
Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn
Schoonhoven - Werkendam - Dongemond. De waterstanden worden daar
niet beïnvloed door het getij van de Noordzee.
Bres
Een doorgaand gat in de waterkering, dat is ontstaan door overbelasting.
Buitentalud
Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde.
Buitenwater
Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de
waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer.
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Decimeringhoogte
De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de
overschrijdingsfrequentie met een factor 10.
Dijkring
Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied
omsluit en beveiligt tegen overstromingen.
Dijkringgebied
Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden
beveiligd wordt tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer,
Markermeer en/of de grote rivieren.
Dijkringsegment
Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat
bestaat uit één type waterkering.
Dijkvak
Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en
belastingen homogeen zijn.
Duin
Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Duinafslag
Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een
duin onder stormcondities.

Faalmechanisme
De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden
elk vier faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag
beschouwd.
Falen
Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het
niet meer voldoen aan vastgestelde criteria.
Gemiddelde waarde van een stochast
De verwachtingswaarde ( ) van een stochast.
Gevolgenmatrix
De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel
een breslocatie en per breslocatie een aantal overstromingsberekeningen
en daarbij behorende gevolgen (resultaten van HIS-SSM berekeningen).
Golfoploop
De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende
golf reikt (de 2% golfoploop wordt door 2% van de golven overschreden).
Golfoverslag
De hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per
tijdseenheid over de waterkering slaat.
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Grensprofiel
Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal
aanwezig moet zijn.
Grenstoestand
De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel
daarvan nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kansen op overschrijding van bepaalde
slachtofferaantallen.
JARKUS
Het landelijk bestand met diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse
zandige kust per jaar.
Kansdichtheidfunctie
Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een
kansdichtheid toekent.
Karakteristieke waarde
Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine
onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaaleigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een
onderschrijdingskans van 5%.
Kruin
De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn.
Kruinhoogte
De hoogte van de buitenkruinlijn.
Kwel
Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte
aan de buitenzijde van het beschouwde gebied.
Kwelsloot
Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te
vangen en af te voeren.
Kwelweg
Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar
het uittreepunt.
Lengte-effect
Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de
lengte. Dit is het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een
zwakke plek bevindt groter wordt als er een grotere lengte wordt
beschouwd.
Lokaal individueel risico (LIR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie meegenomen.
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Macrostabiliteit
De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud
en de ondergrond vormt.
Marsroute
Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een
studie naar kansen en gevolgen”
MKL
Momentane ligging van de kustlijn. De actuele positie van de kustlijn.
Modelfactor
Een factor die onzekerheden in de modellering tot uitdrukking brengt.
NAP
Normaal Amsterdams Peil.
Ontwerppunt
Het ontwerppunt is de meest waarschijnlijke combinatie van de waarden
van stochasten waarvoor geldt dat de grenstoestandfunctie (sterkte belasting) gelijk aan 0 is.
Opbarsten
Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het
ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opbarsten wordt
gebruikt bij het faalmechanisme opbarsten en piping.
Opdrijven
Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het
ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opdrijven wordt
gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.
Overloop
Het verschijnsel waarbij water over de kruin van een dijk stroomt omdat de
buitenwaterstand hoger is dan de kruin van de dijk.
Overschrijdingsfrequentie
Het gemiddeld aantal keren dat een waarde wordt bereikt of overschreden
in een bepaalde periode.
Overschrijdingskans
De kans dat het toetspeil wordt bereikt of overschreden.
Overstromingskans
De kans dat een gebied overstroomt doordat de waterkering rondom dat
gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt.
Overstromingsrisico
De combinatie van kansen en gevolgen van overstromingen. De gevolgen
worden uitgedrukt in schade of slachtoffers. Het slachtofferrisico wordt
ondermeer weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico.
Overstromingsberekening
Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere
doorbraken in een dijkring.
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Overstromingsscenario
Een unieke combinatie van falende en niet-falende ringdelen die leidt tot de
overstroming van (een deel van) een dijkringgebied.
PC-Ring
Een probabilistisch model dat waarmee faalkansen berekend kunnen
worden voor verschillende faalmechanismen voor dijken, duinen en
kunstwerken. Daarnaast kunnen met PC-Ring faalkansen per vak en
faalmechanisme worden gecombineerd tot faalkansen op ringniveau. Ook
kunnen met PC-Ring scenariokansen worden berekend.
PC-ViNK
Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring
in vakken op te knippen en waarmee de data voor het VNKinstrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale
server zodat het gehele werkproces in VNK2 traceerbaar is.
Plaatsgebonden risico (PR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de
dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de
berekening van het plaatsgebonden risico worden de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie niet meegenomen.
Piping
Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming
kanalen ontstaan in een grondlichaam.
Primaire waterkering
Een waterkering die ofwel behoort tot het stelsel waterkeringen dat een
dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een
dijkringgebied is gelegen. Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld
in de volgende categorieën:
a: Een waterkering die direct buitenwater keert
b: Een voorliggende of verbindende kering
c: Een waterkering die indirect buitenwater keert
d: Een waterkering die in het buitenland is gelegen
Reststerkte
Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte van de dijk
nadat een initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij
het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie dijklichaam met
verschillende reststerktemodellen gerekend. Hiermee wordt de kans op het
ontstaan van een bres berekend nadat de bekleding is beschadigd. Bij het
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts kan ook de sterkte van de
dijk nadat de eerste afschuiving heeft plaatsgevonden worden
meegenomen in de faalkansberekening.
Ringdeel
Een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen
significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de optredende
schade.
RisicoTool
Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied
berekend kan worden, op basis van beschikbare scenariokansen en de
gevolgenmatrix.
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Scenariokans
De kans op een overstromingsscenario.
Strijklengte
De lengte van het voor de waterkering gelegen wateroppervlak waarover
de wind waait.
Stabiliteitsfactor
De factor waarin het verschil tussen sterkte en belasting wordt uitgedrukt
voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.
Standaardafwijking
Een maat voor de spreiding rond het gemiddelde.
Stochastische variabele
Een onzekere grootheid. De kansen op de verschillende waarden van een
stochast worden beschreven door een kansdichtheidfunctie.
Systeemwerking
Dit zijn effecten waar een doorbraak in de ene dijkring leidt tot het
ontlasten of juist overstromen (cascade-effect) van een andere dijkring.
Systeemwerking betreft dus de interactie tussen twee of meer dijkringen.
Systeemwerking wordt niet meegenomen in VNK2.
Teen
De onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de
overgang van dijk naar voorland).
Variatiecoëfficiënt (V)
De verhouding tussen de standaardafwijking ( ) en het gemiddelde ( ):
V=
Veiligheidsnorm
Eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de
gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste
hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater
bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige
het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Verhang
De verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de
afstand tussen die punten; wordt ook wel gradiënt genoemd.
Verval
Het verschil in stijghoogte tussen twee punten, bijvoorbeeld de twee zijden
van een waterkering.
Verwachtingswaarde van een stochast
De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de
kansdichtheidfunctie.
Voorland
Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied
wordt ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een
schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel
onder als boven water liggen.
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Werklijn
De relatie tussen de rivierafvoer en de statistisch bepaalde
overschrijdingsfrequentie van de rivierafvoer, zoals deze door de Minister
van Verkeer en Waterstaat wordt gehanteerd voor het bepalen van de
ontwerpafvoer voor de versterking van dijken.
Zandmeevoerende wel
Een wel die zand meevoert uit de ondergrond.
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Bijlage C

Ring-

Vakindeling en locatie-aanduiding dijkring 42

Dijkvak

3 Tiengeboden

2 Ooij

1. Kekerdom

deel

Dijkpaal
van – tot

Lengte Dijkvakcode
[m]

Omschrijving

(WSRL)

van – tot

ME.0000.0900

ME000 – ME009

900 420401

ME.0900.1500

ME009 – ME015

600

ME.1500.2450

ME015 – ME025

950

ME.2450.3300

ME025 – ME033

850

ME.3300.3800

ME033 – ME038

500 420402

ME.3800.4200

ME038 – ME042

400

ME.4200.4800

ME042 – ME048

600

ME.4800.5500

ME048 – ME055

700

ME.5500.6400

ME055 – ME064

900

ME.6400.7100

ME064 – ME071

700

EN.0000.0600

EN000 – EN006

600 420403

Erlecomsedam-

EN.0600.1200

EN006 – EN012

600

Oost

EN.1200.1800

EN012 – EN018

600 420404

Erlecomsedam-

EN.1800.2620

EN018 – EN026

820

West

EN.2620.3100

EN026 – EN031

480

EN.3100.3550

EN031 – EN036

450

EN.3550.4500

EN036 – EN045

1.200

EN.4500.5500

EN045 – EN055

EN.5500.6500

EN055 – EN065

1.080

EN.6500.7300

EN065 – EN073

800

EN.7300.8050

EN073 – EN081

750 420406

EN.8050.8400

EN081 – EN084

350

EN.8400.9400

EN084 – EN094

1.000

EN.9400.10200

EN094 – EN102

800

EN.10200.10400

EN102 – EN104

200

Totaal

670 420405

Dijkpaal

Millingsebandijk

ME000 – ME033

Duffeltdijk

ME033 –
ME070+050

EN000 – EN012

EN012 – EN046

Schuifdijk

EN046 – EN056

Ooijsebandijk

EN056 – EN104

17.500

Tabel C–1: Dijkvakindeling en ringdelen
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Vak

Lengte
[m]

Faalmechanismen
Overloop en

Macrostabiliteit

Opbarsten en

Falen bekleding en

golfoverslag

binnenwaarts

piping

erosie dijklichaam

ME.0000.0900

900

X

ME.0900.1500

600

X

ME.1500.2450

950

X

ME.2450.3300

850

X

ME.3300.3800

500

X

X

ME.3800.4200

400

X

X

ME.4200.4800

600

X

X

ME.4800.5500

700

X

ME.5500.6400

900

X

X

ME.6400.7100

700

X

X

EN.0000.0600

600

X

X

EN.0600.1200

600

X

X

EN.1200.1800

600

X

EN.1800.2620

820

X

EN.2620.3100

480

X

EN.3100.3550

450

X

EN.3550.4500

1.200

X

EN.4500.5500

670

X

EN.5500.6500

1.080

X

EN.6500.7300

800

X

EN.7300.8050

750

X

EN.8050.8400

350

X

EN.8400.9400

1.000

X

EN.9400.10200

800

X

EN.10200.10400

200

Totaal

17.500

24

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

5

18

Tabel C–2: Selectie dijkvakken, vakindeling en keuze faalmechanismen
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X

5

Faalmechanisme
Overloop en

Betrouwbaar-

Onder- en

Constructief

golfoverslag

heid sluiten

achterloopsheid

falen

X

-

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

X

-

X

Hollands-Duitsch Gemaal

X

-

-

X

Aantal faalmechismen

4

1

-

3

Kunstwerk

1

Coupure Dijkgraaf van
Wijckweg

2

Coupure Ubbergseweg
(zandzakken coupure)

3

Coupure Waalbandijk (in
brug Hollands-Duits gemaal)

4

Gasunie leiding
N-578-04-KR-006

5

Effluentleiding
RWZI Millingen

6

Ecoduiker (Hollands-Duitsch
gemaal - ecosluis)

7

Tabel C–3: Selectie kunstwerken en keuze faalmechanismen
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1/2.800

1/16.000

1/3.000

1/3.700

1/6.800

1/4.000

1/2.900

1/3.400

1/6.300

1/5.400

1/5.500

1/7.800

1/55.000

1/6.900

1/7.000

ME.4200.4800

ME.0900.1500

ME.3800.4200

EN.6500.7300

ME.4800.5500

ME.3300.3800

EN.7300.8050

EN.9400.10200

ME.6400.7100

EN.3100.3550

EN.5500.6500

EN.1800.2600

ME.1500.2450

EN.2600.3100

ME.2450.3300

1/3.600

EN.8400.9400

<1/1.000.000

-

-

<1/1.000.000

-

-

-

-

-

-

1/440.000

-

-

-

-

<1/1.000.000

-

binnenwaarts

1/4.700

Macrostabiliteit

golfoverslag

-

1/250.000

1/7.500

1/22.000

-

-

1/5.400

1/17.000

-

1/8.200

1/3.800

1/6.300

1/6.500

1/1.500

1/2.300

1/1.500

1/1.300

en piping

Opbarsten

Dijken

Overloop en

EN.8050.8400

kunstwerk

Dijkvak /

<1/1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<1/1.000.000

-

erosie dijklichaam

bekleding en

Beschadiging

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

golfoverslag

Overloop en

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Niet sluiten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

achterloopsheid

Onder- en

Kunstwerken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Constructief falen
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1/7.000

1/6.700

1/6.600

1/6.000

1/5.500

1/5.400

1/3.000

1/2.900

1/2.900

1/2.800

1/2.700

1/2.300

1/2.100

1/1.400

1/1.300

1/1.100

1/1.100

Combin

Van enkele vakken zijn in de onderstaande tabellen en figuren geen faalkansen opgenomen. Deze vakken zijn niet meegenomen bij de bepaling van de
overstromingskans. Er is in overleg met de beheerder een selectie gemaakt van de te beschouwen vakken. Naar verwachting is de bijdrage van de
overige vakken aan de overstromingskans te verwaarlozen.

Bijlage D Overzicht faalkansen

1/84.000

-

-

-

EN.0600.1200

VNK.42.08.001

VNK.42.02.001

VNK.42.01.003

1/438.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/300

-

-

-

1/86.000

-

1/26.000

1/14.000

-

-

1/12.000

1/20.000

-

en piping

Opbarsten

1/212.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1/380.000

-

1/560.000

-

erosie dijklichaam

bekleding en

Beschadiging

1/7.000

1/120.000

1/100.000

-

-

1/25.000

-

-

-

-

-

-

1/7.100

golfoverslag

Overloop en

1/44.000

-

-

1/44.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Niet sluiten
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<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

<1/1.000.000

-

<1/1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

Constructief falen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

achterloopsheid

Onder- en

Kunstwerken

Tabel D–1: Berekende faalkansen per faalmechanisme en per dijkvak/kunstwerk en de overstromingskans voor dijkring 42.

1/2.500

-

VNK.42.01.001

Combin

1/33.000

1/9.000

EN.1200.1800

1/95.000

1/8.200

EN.3550.4500

EN.0000.0600

1/18.000

EN.4500.5500

ME.0000.0900

1/11.000

ME.5500.6400

-

binnenwaarts

-

Macrostabiliteit

golfoverslag

Dijken

Overloop en

VNK.42.01.002

kunstwerk

Dijkvak /

1/280

1/116.000

1/100.300

1/44.100

1/42.800

1/25.000

1/20.300

1/10.200

1/9.000

1/8.000

1/7.500

1/7.100

1/7.100

Combin

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

ME.1500.2450

EN.5500.6500

EN.3100.3550

ME.6400.7100

EN.9400.10200

EN.7300.8050

ME.3300.3800

ME.4800.5500

EN.6500.7300

ME.3800.4200

ME.0900.1500

ME.4200.4800

EN.8400.9400

EN.8050.8400

Kunstwerken Piping

EN.1800.2600

Kunstwerken Niet sluiten

EN.2600.3100

Dijken Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

ME.2450.3300

Dijken Overloop/golfoverslag

VNK.42.01.002

Dijken Opbarsten en piping

ME.5500.6400

Combin

vak

EN.0600.1200

VNK.42.01.001
EN.0000.0600

ME.0000.0900
EN.1200.1800

EN.3550.4500

EN.4500.5500

Kunstwerken Constructief falen

Kunstwerken Overloop/golfoverslag

Dijken Macro-instabiliteit binnenwaarts

VNK.42.02.001

VNK.42.08.001

Figuur D–1: Faalkansen (bèta) per faalmechanisme en per vak geordend op grootte van de faalkans op vakniveau voor dijkring 42. De rode lijn geeft de ringkans weer.

bèta

6,0

VNK.42.01.003
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Figuur D–2: Gecombineerde faalkans op vakniveau (per jaar) voor dijkring 42.

Figuur D–3: Faalkans op vakniveau (per jaar) voor het faalmechanisme overloop en overslag
dijkring 42
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Figuur D–4: Faalkans op vakniveau (per jaar) voor het faalmechanisme opbarsten en piping
dijkring 42.

Figuur D–5: Faalkans op vakniveau (per jaar) voor het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts dijkring 42.
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Figuur D–6: Faalkans op vakniveau (per jaar) voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam dijkring 42.

106

Bijlage E

Overzicht resultaten derde toetsronde

De onderstaande tekst en figuren zijn overgenomen de rapportage Veiligheidstoetsing
dijkringgebied 42 Ooij en Millingen van waterschap Rivierenland [ref 8].
Veiligheidsoordeel
Het veiligheidsoordeel voor dijkringgebied 42 is ‘voldoet niet aan de norm’. Van de
17,3 km waterkering is de verdeling als volgt (Tabel E–1, Figuur E–1)::
- 7,8 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’;
- 9,5 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’.
Dijkvak-

Dijkvaknaam

code

Dijkvak

Toets

Veiligheidsoordeel

lengte*

lengte*

Voldoet aan

Voldoet niet

Nader onderzoek

[km]

[km]

de norm

aan de norm

nodig

420401

Millingsebandijk

3,3

3,3

2,6

0,7

-

420402

Duffeltdijk

3,8

3,8

0,8

3,0

-

420403

Erlecomsedam-Oost

1,1

1,1

1,1

-

-

420404

Erlecomsedam-West

3,4

3,4

0,3

3,1

-

420405

Schuifdijk

1,0

1,0

1,0

-

-

420406

Ooijsebandijk

4,8

4,8

2,1

2,7

-

17,3

17,3

7,8

9,5

-

Totaal

*) De lengten per dijkvak kunnen opgeteld licht afwijken van de totaallengte. Dit komt door
afrondingsverschillen. De totaallengte is leidend.
Tabel E–1: Berekende faalkansen voor de kunstwerken die deel uitmaken van de categorie akering van dijkring 42.

Van de 5 kunstwerken is de verdeling als volgt (Figuur E–2):
- 5 kunstwerken hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’.
De niet-waterkerende objecten hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’
met uitzondering van:
- bebouwing: 0 panden met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’,
totaal aantal geïnventariseerd: 251
- begroeiing: 91 bomen met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’,
totaal aantal geïnventariseerd: 2563
- grote leidingen: 1 leiding met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’,
totaal aantal geïnventariseerd: 4
- kleine leidingen: 1 leiding met veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’,
totaal aantal geïnventariseerd: 1
Het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ in dijkring 42 wordt vooral
veroorzaakt door het spoor ‘Hoogte’ (9,2 km ‘voldoet niet aan de norm’) en in mindere
mate door de deelsporen ‘Piping en heave’ en ‘Macrostabiliteit binnenwaarts’
(respectievelijk 0,4 en 0,9 km ‘voldoet niet aan de norm’). De sporen overlappen
elkaar deels.
Voor de NWO’s geldt dat er van de objecten met het veiligheidsoordeel ‘nader
onderzoek nodig’ te weinig gegevens zijn. De leiding met het veiligheidsoordeel
‘voldoet niet aan de norm’ wordt vervangen wegens de kwaliteit van het
leidingmateriaal.
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Vergelijking resultaten derde toetsronde met berekende faalkansen en
overstromingskansen
Wanneer de berekende faalkansen (zie Tabel D-1 en Figuur D-2) worden
vergeleken met het veiligheidsoordeel (figuur E-1) uit de derde toetsronde
(voldoet aan de norm / voldoet niet aan de norm) valt het volgende op:
- De vakken ME.0000.0900 tot en met ME.2450.3300 voldoen aan de norm, er
zijn ook kleine faalkansen berekend. Voor het vak ME.0900.1500 is een grote
faalkans berekend, in de derde toetsronde is gebleken dat een deel niet
voldoet aan de norm.
- De vakken ME.3300.3800 tot en met ME.6400.7100 voldoen niet aan de norm.
Er zijn grote faalkansen berekend voor deze dijkvakken. Het dijkvak
ME.5500.6400 valt op met een kleine faalkans, dit is niet onlogisch, een groot
deel van dit dijkvak voldoet aan de norm.
- De vakken EN.0000.0600 en EN.0600.1200 voldoen aan de norm, er zijn
kleine faalkansen berekend voor deze vakken.
- De vakken EN.1200.1800 tot en met EN.3550.4500 voldoen voor een groot
deel niet aan de norm. Er zijn geen opvallend grote faalkansen berekend voor
deze dijkvakken (maar ook geen opvallend lage). De berekende faalkansen
komen dus niet helemaal overeen met het beeld uit de derde toetsronde.
- De vakken EN.4500.5500 en EN.5500.6500 voldoen aan de norm. Voor de
vakken is een kleine faalkans berekend.
- De vakken EN.6500.7300 tot en met EN.9400.10200 voldoen voor een groot
deel niet aan de norm. Er zijn ook relatief grote faalkansen berekend voor deze
vakken.
Op een uitzondering na komt het beeld uit de derde toetsronde goed overeen met de
in het kader van het project VNK2 berekende faalkansen. Daar waar het
veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ is gegeven in de derde toetsronde,
worden in de meeste gevallen ook daadwerkelijk grote kansen berekend. Daar waar
het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ is gegeven worden kleine faalkansen
berekend.
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Figuur E–1: Resultaten derde toetsronde voor dijken in dijkring 42.

Figuur E–2: Resultaten derde toetsronde voor kunstwerken in dijkring 42.
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18.859

13.345

2

3

2.827

4.199

3.028

[m /s]

03_Tiengeboden_TP_42da1

Tiengeboden

Ooij

Kekerdom

locatie

Doorbraak

1,22E-04

1,32E-03

1,32E-05

2,13E-03

kans

Scenario

d

c

b

a

berekeningen

OM/SSM

Tabel F–1: Kansen, gevolgen en risico’s per overstromingsscenario

d) Maximaal_Scenario

c)

b) 02_Ooij_TPplus1D_42wb1

a) 01_Kekerdom_TP_42fa1

Restant

14.155

[m /s]

3

Lith

Lobith

3

Debiet

Debiet

1,89E+04

1,34E+05

2,00E+03

1,18E-02

1,79E-02

1,24E-03

3,29E-02

risico

risico
2,82E+05

Slachtoffer

Economisch

Geen evacuatie

7,48E+03

5,29E+04

7,91E+02

1,12E+05

risico

Economisch

1,93E-03

2,93E-03

2,04E-04

5,39E-03

risico

Slachtoffer

evacuatie

Ongeorganiseerde

Onverwachte overstroming

Kansen, gevolgen en risico’s per scenario

1

Scenario

Bijlage F

4,84E+04

3,43E+05

5,12E+03

7,23E+05

risico

Economisch

6,12E-03

9,30E-03

6,46E-04

1,71E-02

risico

Slachtoffer

evacuatie

Ongeorganiseerde

1,12E+05

7,89E+05

1,18E+04

1,67E+06

risico

Economisch
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7,77E-03

1,18E-02

8,20E-04

2,17E-02

risico

Slachtoffer

evacuatie

Georganiseerde

Verwachte overstroming

Overloop en golfoverslag

Overloop en golfoverslag

Overloop en golfoverslag

ME.0900.1500

ME.4800.5500

ME.3800.4200

EN.6500.7300

ME.4200.4800

ME.3300.3800

EN.7300.8050

4

5

6

7

Overloop en golfoverslag

Overloop en golfoverslag

Overloop en golfoverslag

ME.6400.7100

EN.8400.9400

EN.8050.8400

Overloop en golfoverslag

EN.9400.10200

Overloop en golfoverslag

Opbarsten en piping

Opbarsten en piping

Opbarsten en piping

2,32E-04

3,22E-04

4,01E-04

4,05E-04

4,05E-04

4,05E-04

2,28E-06

2,28E-06

2,28E-06

2,28E-06

2,28E-06

2,28E-06

2,28E-06

2,28E-06

2,28E-06

Dijken
Macrostabiliteit
binnenwaarts

Tabel G–1: Berekende faalkansen en overstromingskansen per verbetermaatregel voor dijkring 42

8

Overloop en golfoverslag

ME.4200.4800

3

4,05E-04

EN.8400.9400

2

Opbarsten en piping

4,05E-04

Opbarsten en piping

EN.8050.8400

Dijken
Overloop en
golfoverslag

1

Versterking voor faalmechanisme

4,05E-04

Vak

0

Stap

1,01E-03

1,01E-03

1,01E-03

1,01E-03

1,23E-03

1,79E-03

2,17E-03

2,68E-03

3,34E-03

Dijken
Opbarsten en
piping

Bijlage G Faalkansen per faalmechanisme na gerichte maatregelen

4,71E-06

4,71E-06

4,71E-06

4,71E-06

4,71E-06

4,71E-06

4,71E-06

4,71E-06

4,71E-06

Dijken
Falen bekleding
en erosie

1,64E-04

1,64E-04

1,64E-04

1,64E-04

1,64E-04

1,64E-04

1,64E-04

1,64E-04

1,64E-04

Kunstwerken
gecombineerd

113

1,21E-03

1,29E-03

1,35E-03

1,36E-03

1,47E-03

1,96E-03

2,36E-03

2,86E-03

3,58E-03

Overstromingskans (per jaar)

Bijlage H Faalkansen per faalmechanisme na Ruimte voor
de Rivier

Dijkvak

Overloop en golfoverslag

Opbarsten en piping

Oorspronkelijke

Faalkansen

Faalkans

Oorspronkelijke

Faalkansen

Faalkans

Faalkansen

na RvdR

reductie

Faalkansen

na RvdR

reductie

(per jaar)

(per jaar)

(per jaar)

(per jaar)

ME.0000.0900

1/33.000

1/73.000

2,2

1/14.000

1/27.000

1,9

ME.0900.1500

1/16.000

1/37.000

2,3

1/1.500

1/2.800

1,9

ME.1500.2450

1/55.000

1/120.000

2,2

1/7.500

1/13.000

1,7

ME.2450.3300

1/7.000

1/16.000

2,3

ME.3300.3800

1/4.000

1/10.000

2,5

1/8.200

1/15.000

1,8

ME.3800.4200

1/3.000

1/6.700

2,2

1/6.500

1/11.000

1,7

ME.4200.4800

1/2.800

1/6.200

2,2

1/2.300

1/3.800

1,7

ME.4800.5500

1/6.800

1/13.000

1,9

1/3.800

1/5.700

1,5

ME.5500.6400

1/11.000

1/20.000

1,8

1/20.000

1/31.000

1,6

ME.6400.7100

1/6.300

1/12.000

1,9

1/5.400

1/8.000

1,5

EN.0000.0600

1/95.000

1/210.000

2,2

1/26.000

1/45.000

1,7

EN.0600.1200

1/84.000

1/180.000

2,1

1/86.000

1/140.000

1,6

EN.1200.1800

1/9.000

1/19.000

2,1

EN.1800.2600

1/7.800

1/17.000

2,2

1/22.000

1/38.000

1,7

EN.2600.3100

1/6.900

1/17.000

2,5

1/250.000

1/550.000

2,2

EN.3100.3550

1/5.400

1/14.000

2,6

EN.3550.4500

1/8.200

1/15.000

1,8

EN.4500.5500

1/18.000

1/39.000

2,2

1/12.000

1/20.000

1,7

EN.5500.6500

1/5.500

1/10.000

1,8

EN.6500.7300

1/3.700

1/6.900

1,9

1/6.300

1/9.100

1,4

EN.7300.8050

1/2.900

1/4.600

1,6

EN.8050.8400

1/4.700

1/7.500

1,6

1/1.300

1/1.700

1,3

EN.8400.9400

1/3.600

1/5.900

1,6

1/1.500

1/2.000

1,3

EN.9400.10200

1/3.400

1/6.400

1,9

1/17.000

1/26.000

1,5

1/2.500

1/4.500

1,8

1/300

1/400

1,3

Combin

Tabel H–1: Faalkansen voor en na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen per
faalmechanisme (overloop en golfoverslag en opbarsten en piping) per dijkvak
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Bijlage I

Colofon
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